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Abstract 
This paper addresses the representation of the male equivalent of the mermaid - the merman - 

in illustrations. The paper relies on a theoretical framework of gender studies, queer theory, 

masculinity studies and previous studies of the mermaid including psychoanalysis and folkloric 

studies. The paper focuses on four different representations of the merman: The Pin-up, The 

Romantic Couple, The Fish Boy and The Elderly Merman. Each type is examined by their 

portrayal of gender, sexuality, masculinity, the gendered gazes in the picture and the intertextual 

relation to mermaid mythology, folklore and research. The paper concludes that the illustrations 

of the merman are shaped by a polarized gender norm.  The different representations show a 

wide range of implicit looks, sexualities and various ways in how they relate to the mermaid 

myth. Some strategies implemented in the pictures imply that the male body still resists an 

objectified position. The sexualized merman follows the beauty ideals for the western man in 

mainstream media since the 1980’s where whiteness, muscles, youth and sensitivity are 

prioritized. The mermen that do not follow this ideal is pictured as frightening and/or asexual. 

All mermen have in common that they are feminized and exoticized due to their close 

connection to nature. 

 

Keywords: Mermen, Mermaids, Masculinity, Sexuality, Female gaze, Male pin-up, Male 

bodies, Media lore.   
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1.! Inledning – Varför forska om flamsigt fiskfolk? 
Böljande hår, glansiga fiskfjäll, virvlande bubblor, snirkliga snäckskal, färgglada korallrev och 

regnbågsskimrande stjärtfenor i en mystisk undervattensvärld. Det är lätt att förstå 

fascinationen av ett marint fiskfolk som lever långt under vattenytan. Det är en fascination som 

fick mitt fyraåriga jag att teckna bilden som pryder omslaget till denna uppsats. Om en adderar 

en hyperfemininitet till det marina får vi fram en bild av den mytomspunna sjöjungfrun. 

Dorothy Dinnerstein förklarar fenomenet som ett förkroppsligande av själva femininiteten: 

”The treacherous mermaid, seductive and impenetrable female representative of the dark and 

magic underwater world from which our life comes and in which we cannot live, lures voyagers 

to their doom”.1 Förutom att vara en fascinerande fiskvarelse verkar sjöjungfrun säga någonting 

om vår kulturella syn på kön och genus. När det kommer till den manliga motsvarigheten av 

sjöjungfrun går det att hitta honom i den samtida västerländska populärkulturen, bli torrjuckad 

på scen av Madonna i hennes Blond Ambition World Tour, använd i lyriken till Tori Amos låt 

Merman tillägnad Matthew Shepard som blev mördad på grund av sin homosexualitet och visad 

i filmen Zoolander där huvudkaraktären Derek blir retad på grund av sin medverkan som manlig 

sjöjungfru i en reklamfilm för hudvårdsprodukter.234 Utav dessa exempel går det att förstå den 

manliga sjöjungfrun som en representation för manlig homosexualitet intresserad av hudvård 

och som mer penetrerbar än sin kvinnliga motsvarighet. Hur kommer det sig att den manliga 

sjöjungfrun blir likställd med dessa egenskaper och vilka andra representationer finns 

tillgängliga för honom? Genom att undersöka olika bilder av ett mytologiskt havsväsen utreder 

jag vilka moderna myter som skapas kring genus och sexualitet i vår kultur idag. 

 
 
 
 
 

                                                
1"Dinnerstein,"Dorothy,"The$mermaid$and$the$minotaur:$sexual$arrangements$and$human$malaise,"
1."ed.,"Harper"&"Row,"New"York,"1976,"s."5."
2"Mallet,"David,"Aldo"Miceli,"Mark,"Blond$Ambition$World$Tour$Live,"Dakota"North"Entertainment,"
1990."
3"Stanford,"Sheril,"”Tori"Amos"plays"small"room"to"raise"big"money”,"
http://www.mtv.com/news/569890/toriPamosPplaysPsmallProomPtoPraisePbigPmoney/,"MTV"
news,"Skriven:"1999P06P12,"Hämtad:"2017P05P21."
4"Stiller,"Ben,"Zoolander,"Paramount"Pictures,"2001. 
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2.! Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka, med fokus på genus och sexualitet, hur 

representationer av den manliga motsvarigheten till sjöjungfrun tar sig i uttryck i samtida 

bilder. Detta undersöks med följande frågeställningar: 

-! Vilka normer kring kön och sexualitet finns i bilder av den manliga sjöjungfrun 

[mermannen]? 

-! Hur skiljer sig representationerna av den manliga sjöjungfrun [mermannen] från 

mytbildningen kring sjöjungfrun och dess funktion?  

-! Hur förhåller sig olika representationer av den manliga sjöjungfrun [mermannen] till 

varandra? 

3.! Bakgrund 
3.1 Folksägner, sagor och mytologier  
I egenskap av sagoväsen är sjöjungfrun intressant ur ett folkloristiskt perspektiv. Folksagor är 

uppkomna ur muntlig tradition som stötts och blötts i århundraden tills de slutligen skrivits ned 

och fått en fast form. På grund av folksagans långa muntliga process bär den på kumulativ 

information från tidigare samhällen och deras världsåskådning men ofta på ett vardagligt sätt 

som gör dem lättillgängliga för barn (vilka har blivit den huvudsakliga målgruppen för sagor i 

modern tid). Sagan presenterar ett problem eller en konflikt på ett enkelt språk samtidigt som 

den utlovar ett lyckligt slut och ger hopp om en bättre framtid.5 Detta gör sagor till ett redskap 

med disciplinerande effekter, särskilt då moraliska dilemman ofta förekommer i sagans 

dramaturgi. I sin barnanpassade version lär sagan barn att förstå sin omvärld och sig själva ur 

ett kulturellt perspektiv. Det moraliska grundar sig ibland i religiösa motiv, mycket på grund av 

religionens omfattande ställning i den tid sagorna uppdiktades. 6  Religionen finns även i 

sjöjungfrusagor exempelvis i sagan om Abdullah the fisherman and Abdullah the merman i 

Tusen och en natt där havsfolket firar döden (då en återförenas med Gud) och blir förnärmade 

över den mänskliga begravningsritualen.7 Ett annat exempel är den litterära legenden Den lille 

havfrue skriven av Hans Christian Andersen där sjöjungfrun i slutet belönas med att skjutsas 

                                                
5"Bettelheim,"Bruno,"Sagans$förtrollade$värld:$folksagornas$innebörd$och$betydelse,"AWE/Geber,"
Stockholm,"1979,"s."34f."
6"Ibid,"s."20."
7"Burton,"Richard"F.,"The$book$of$the$thousand$nights$and$a$night$–$A$plain$and$literal$translation$
of$the$arabian$night$entertainments,"
https://ebooks.adelaide.edu.au/b/burton/richard/b97b/part97.html,"eBooks@Adelaide,"The"
University"of"Adelaide,"Uppdaterad:"2016P03P27,"Hämtad:"2017P04P10. 
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upp i himlen av luftandar (som går att läsa som änglar) då hon påvisat sin självuppoffrande 

karaktär.8 Sjöjungfrun är däremot inte inkorporerad i varken kristen eller islamisk mytologi 

utan härstammar ursprungligen från assyrisk tro och kom senare att bli inkluderad i den 

antikgrekiska religionen.9  

 

Förståelsen av omvärlden som uppkommer av sagor, och andra kulturella artefakter, stannar 

inte vid barnpsyket utan påverkar även vuxna. Mitt analysmaterial är inte sagor för barn, men 

de är högst sammankopplade intertextuellt med sjöjungfruberättelser av alla de slag. Precis som 

de sagor de härstammar från berättar de någonting om hur dagens världsåskådning och moral 

(eller icke-moral) ser ut. Men innan jag börjar diskutera hur en kan tolka bilder av manliga och 

kvinnliga sjöjungfrur behövs en förklaring av vad de egentligen är. 

 

3.2 Introduktion av sjöjungfrun 
Principen för vad som definierar sjöjungfrun är enkel; ett vattenlevande amfibieväsen med 

kvinnlig överkropp och fiskstjärt istället för ben och fötter. Emedan anatomin nästan alltid är 

densamma för sjöjungfrun skiljer sig hennes egenskaper och göromål åt beroende på legend, 

konstform och målgrupp. I en nutida barnanpassad kontext går det att finna kärlekskranka 

sjöjungfrur som mest av allt suktar över ett heltidsliv på land samtidigt som hon används som 

mansätande förförerska i thrillers och fantasyfilmer. På liknande sätt går det att finna en mer 

oskyldig sjöjungfru i de historiska avbildningarna som i sin människoform gillar att simma så 

mycket att gudarna förbannar eller belönar henne med fiskstjärt men också berättelser om en 

mer olycksbådande karaktär som förebådar storm och skeppsförlisning. Vad som står klart är 

att sjöjungfrun har varit en del av den mänskliga kulturen i flera tusentals år.10  

Den första sjöjungfruavbildningen sägs vara av den assyriska fertilitetsgudinnan Atargatis, som 

ska ha kastat sig i en sjö av förtvivlan över att antingen ha råkat döda sin mänskliga älskare 

under älskog alternativt efter att hon fött deras barn. På grund av sin gudomlighet kunde hon 

varken drunkna eller till fullo förvandlas till fisk utan fastnade i ett mellanting, med mänskliga 

                                                
8"Andersen,"Hans"Christian,"Den$lille$havfrue,"
http://www.gratisskole.dk/data/txt/000/txt_029_001_001.pdf,"GratisSkole.dk,"Utgiven:"1837,"
Hämtad:"2017P05P21,"s."11."
9"Hayward,"Philip,"Making$a$splash:$mermaids$(and$merGmen)$in$20th$and$21st$Century$
Audiovisual$Media,"Herts"John"Libbey"Publishing"Ltd,"New"Barnet,"2017,"s."9."
10"Jepsen,"Philip,"The$origin$of$mermaids$by$means$of$folklore,$legends$&$mythology,"
http://mermaidsofearth.com/onPthePoriginPofPmermaids/"2015,"Hämtad:"10P02P2017. 
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attribut ovanför midjan och fiskliga nedanför. Historien ska ha adopterats av den grekiska 

mytologin som expanderade konceptet ytterligare. Nereus var en titan som avbildades som en 

skäggig man till överkroppen och med fiskstjärt till underdelen. Tillsammans med titanen Doris 

fick han 50 havsnymfsdöttrar, de så kallade Nereiderna, som ibland avbildades med ben och 

ibland med fenor. En av dessa Nereider var Amphritite som födde Triton, kung över tritonerna 

(sjöjungfrusläktet), senare känd som Disneykaraktär. 11  Gemensamt för dessa manliga 

sjöjungfruavbildningar var deras bastanta skäggväxt, treudden i högsta hugg och den klassiska 

antikgrekiska kroppen med uppumpade bröst, muskulösa armar och platt, spänstig mage. Tidigt 

i sjöjungfruns historieskrivning går det alltså att finna manliga motsvarigheter till sjöjungfrun 

men i nutida kulturyttringar är de däremot mer sällsynta. 

Sjöjungfrun är inte det enda mytomspunna sagoväsen som lever i vattendrag och ibland 

sammanblandas hon med liknande varelser. Närmast släktskap har hon med sin systerfigur 

sirenen som hon ofta förväxlas med. Sirenen har också en härkomst från antikgrekisk mytologi 

men har genomgått flertalet omstörtande transformationer. Dessa olika transformationer 

inkluderar sirenen porträtterad som människa, som fågelgestalt med kvinnohuvud samt i 

sjöjungfruform med fiskstjärt. Sjöjungfrun och sirenens funktioner skiljer sig åt på så sätt att 

sirenen huvudsakligen är ett rovdjur medan sjöjungfrun har ett personlighetsspann som sträcker 

sig ifrån oskuldsfull romantiker till sexig mansslukare. Andra exempel på närliggande 

sagofigurer till sjöjungfrun är bland annat selkie/ondine (formbytande människor som 

förvandlas till sälar i vatten), den tyska nixe (en vattennymf som ibland avbildas med 

sjöjungfrustjärt) och den slaviska rusalka (som tar gestalten av drunknade flickor). 12   

3.3 Den manliga sjöjungfrun – Havsman eller sjösven? 
I nordisk folktro går det att hitta sjörået som i ett citat från 1889, ur den Svenska Akademiens 

ordbok beskrivs som: ”En liten gubbe eller en liten hvitklädd gosse sittande på vattnet […] 

Sjörået skildras någon gång som en grå gubbe, men i regeln framställes det som ett kvinnligt 

väsen”. Så även det manliga vattenväsendet näcken (även kallad havsman och strömkarl) som 

beskrivs i ett citat från 1838 som: ”(ondskefullt) manligt väsen som enligt folktron uppehåller 

sig i insjöar [eller andra] vattendrag, oftast osynlig, stundom uppträdande i olika skepnader. 

Ofta tänkt som en mästare i fiol [eller] harpospel”. Dessa vattenandar verkar behandlas som 

sjöjungfruns manliga ekvivalent i nordisk kontext, trots avsaknad av den karaktäristiska 

                                                
11"Ibid."
12"Hayward,"Philip,"2017,"s."7f. 
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sjöjungfrustjärten.13 Att andra vattenväsen får hoppa in som ställföreträdare för den manliga 

sjöjungfrun beror förmodligen på att svenskan, bland flera andra språk, helt saknar ord för den 

manliga sjöjungfrun.  

Den språkliga bristen av sjöjungfrufenomenet tar sig uttryck på fler plan. Linda Ågren förklarar 

hur havsfolkets könsuppdelning vilar på en språkmässig icke-parallell struktur där ordet 

mermaid får representera hela havsbefolkningen, på samma sätt som men representerar 

mänskligheten. Mermaid och merman-begreppen är asymmetriska då ordet mermaid/sjöjungfru 

innehar ett sexuellt element förbundet med kvinnlig oskuld, till skillnad från merman. Detta går 

att likna vid epiteten Mrs och Miss som delar in en kvinnas giftasstatus (oskuldsstatus) samtidigt 

som Mr är sexuellt neutralt. 14  Utifrån Ågrens studie verkar lingvistiken således hantera 

sjöjungfrun som ett väsen av enbart kvinnligt kön dömd till ett liv i celibat. 

Svenskans brist på ett ord för den manliga sjöjungfrun ställde mig inför ett dilemma: vilket 

begrepp skulle bäst ringa in det fenomen jag vill undersöka när inget svenskt ord existerar? 

Google Sverige hänvisar till havsman som översättning på merman, trots havsmannens brist på 

ett fiskligt underliv, vilket egentligen är själva definitionen för vad en merman är.1516 Om en 

går till mytologiska beteckningar kvalar tritonerna in som alternativ, detta riktar dock in 

representationen mot en grekmytologisk porträttering snarare än fenomenet i stort. Genom att 

koppla samman manlig oskuld (svendom) med vatten fungerar sjösven som ytterligare ett 

alternativ. Enligt min mening konnoterar dock svenne mer ett normativt Svenssonliv (bestående 

av Volvo, villa och vovve) snarare än en oskuldsstatus vilket förvirrar nyordets betydelse. En 

försvenskning av engelskans merman, mermannen (med alla tillhörande böjningar på man), ser 

jag som mest användbart, då den engelska beteckningen är ett vedertaget begrepp som 

inkluderar sjöjungfruanatomin i en manlig form samtidigt som den inte nischar in mot en 

specifik mytbildning eller lokal folktro. Merman är också det ord som använts som sökord i 

urvalsprocessen för denna studie.  

                                                
13"Ibid,"s."10."
14"Ågren,"Linda,$Linguistic$sexism$in$mermaid$tales$G$A$study$of$linguistic$sexism$involving$the$
mermaid$figure$in$film,"School"of"education"and"environment,"Kristianstad"University,"2013."
15"Google"Sverige,"Sökord:"merman,"https://www.google.se/#q=merman,"Hämtad:"2017P05P20."
16"Den"engelska"Oxford"Dictionary"beskriver"merman"som"“The"male"equivalent"of"a"mermaid”"
där"det"under"mermaid"står"“A"mythical"sea"creature"with"the"head"and"trunk"of"a"woman"and"
the"tail"of"a"fish…”. 
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4.!Material 
Det material som utgör grunden för min analys är bilder hämtade via sökmotorn Google 

Sverige, via en bildsökning på ordet merman den 28/3 2017.17 Den engelska definitionen har 

använts då svenskan saknar ord för den manliga sjöjungfrun (se ovan) och den internationella 

klangen inte motsätter sig uppsatsens syfte. Urvalsprocessen är gjord genom en övergripande 

läsning av de 405 bilder som befann sig på första Google-sidan. Fotografier på människor i 

sjöjungfrubaddräkt eller i färggranna hår/skäggfärgningar har inte tagits i beaktning. Av detta 

gick det att göra en överskådlig bedömning över vilka tematiska trender som var vanligast 

förekommande för illustrationer av mermannen. Av de olika skildringarna valde jag fyra 

urtyper att fokusera på. Dessa fyra typer är döpta till: Pinuppan, Romantikern, Fiskpojken och 

Sjögubben. Representanterna för varje kategori är valda utifrån vilken ordning i Google-flödet 

de kom upp, exempelvis är sjögubbsbilden den första som visas på söksidan. Bilderna är således 

delvis valda genom en slumpmässig urvalsmetod. Materialet kommer visas i analysen med 

konstnärernas godkännande. 

 

Den markant vanligaste typen är Pinuppan. Han går att känna igen på den nakna muskulösa 

bringan (och ibland även rumpa), som han visar upp i en exponerande pose. Det är de mänskliga 

dragen som ligger i fokus vilket visas via hypermaskulina attribut som porträtterar kroppsidealet 

för en vit muskelhunk. Vid några enstaka fall har Pinuppan sällskap i bilden av ytterligare en 

pinuppa, en kvinnlig sjöjungfru, något marint djur alternativt en människoman som beundrar 

hans exponerade kropp. Denna typ varierar i konstform mellan clipart, där en fotograferad man 

klistrats ihop med en tecknad sjöjungfrustjärt, och rena illustrationer.  Representanten för denna 

typ i min analys är Merman in Blue illustrerad av David Daekazu Kordek.18 

 

Romantikern är nära besläktad med Pinuppan. Skillnaden ligger i den obligatoriska närvaron 

av en motpart i bilden. Motparten är en människa, kvinna eller man, möjligtvis en annan 

merman eller sjöjungfru (förutom ett unikt exempel som skildrar en intersagoväsensrelation 

mellan kentaur och merman). Oavsett motpartens natur påvisar paret ett affektivt band till 

varandra som dominerar stämningen i bilden. En sexuell ton framträder, men först och främst 

                                                
17"Google"Sverige,"Sökord:"merman,"https://www.google.se/#q=merman,"Hämtad:"2017P03P28."
18"Daekazu"Kordek,"Daniel,$Merman$in$Blue,"http://daekazu.deviantart.com/art/MermanPinP
BlueP511789243,"Uppladdad:"2015P02P04,"Hämtad:"2017P03P28. 



 

 7 

genomsyras bilden av en romantisk atmosfär. Denna typ används flitigt som bokomslag för 

erotiska romaner. Min representant för denna typ är a Merman’s Kiss av Emerald De Leeuw.19 

 

Fiskpojken är också en vanligt förekommande skildring av mermannen. Han har ett yngre, mer 

androgynt utseende och verkar mer besläktad med fisken än de andra typerna. Den mänskliga 

kroppsformen är extremt smal och hyn likblek, om den inte är helt täckt av fjäll och därmed 

öppen för alla färgkombinationer. Den dominanta fiskligheten visas exempelvis med attribut 

som gälar, simhud mellan fingrarna, fenor istället för öron, fiskfjäll på den mänskliga 

överkroppen, klor, blottade tänder etcetera. De djuriska dragen ger Fiskpojken ett monstruöst 

intryck som ibland accentueras med ett oberäkneligt kroppsspråk. Jag kommer analysera 

Merman, Rin King of the Oceans av Asano-nee för denna kategori.20 

 

Sjögubben är minst förekommande utifrån min bildsökning. Kategorin är intressant på grund 

av dess avvikande gestaltning jämfört med de andra typerna. Han utmärker sig med sin höga 

ålder som visas genom att han har ett rynkigt ansikte, skalligt huvud, långväxt skägg och en 

kutryggig hållning. Han har också en hög fisklighet i sitt yttre, precis som Fiskpojken, vilket 

gör honom till en mer skrämmande än tilldragande gestalt. Denna representant är den enda av 

mina exempel som frångår mermannens hälften människa-, hälften fiskanatomi då gestalten 

porträtteras med ben. Detta går att koppla samman med diskussionen kring merman-begreppet 

som visade att andra vattenväsen har behandlats som sjöjungfruns manliga motsvarighet. Trots 

bristen på sjöjungfrustjärt hanterar jag bilden som representativ för fenomenet eftersom titeln 

innehåller sökordet. Mitt analysexemplar för denna typ är A Crowned Merman, a Sea God 

Sleeping On a Rocky Shore illustrerad av Arthur Rackham.21 

 

Samtliga typer är placerade vid akvatiska omgivningar som stränder, klippor eller olika 

undervattensmiljöer. Klädmässigt är de flesta helt avklädda med undantag för något halsband, 

armband eller tiara. De fåtal som är påklädda är iklädda i krigsmundering. Tribal-tatueringar 

                                                
19"De"Leeuw,"Emerald,"a$Merman’s$Kiss,"http://www.deviantart.com/art/APMermanPsPKissP
31842176,"Uppladdad:"2006P04P16,"Hämtad:"2017P03P28."
20"AsanoPnee,"Merman,$Rin$King$of$the$Oceans,"http://asanoPnee.deviantart.com/art/MermanP
RinPKingPofPthePOceansP378905260,"Skapad:"2013P06P18,"Hämtad:"2017P03P28."
21"Rackham,"Arthur,"A$Crowned$Merman$a$Sea$God$Sleeping$On$a$Rocky$Shore,"
https://en.wikipedia.org/wiki/Merman,"Illustrerad"någon"gång"mellan"1920–1939,"Hämtad:"
2017P03P28. 
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verkar existera hos fiskfolket. Andra förekommande accessoarer är vapen som spjut, svärd, stav 

eller treudd. 

 

Mina urtyper är inte statiska eller absoluta. Flertalet av bilderna flyter in i fler än en kategori, 

eller rör sig helt utanför de kategorier jag tagit upp. Exempel på övriga kategorier som jag inte 

behandlar är hypermonstruösa mermän (som saknar mänskliga drag över huvud taget), den 

humoristiska tomteliknande mermannen (med yviga skägg, runda magar och stora näsor) och 

manliga versioner av Ariel från filmen Den Lilla Sjöjungfrun. 

 

Tre av bilderna som utgör mitt material härstammar från den internationella fankonsthemsidan 

DeviantArt.22 Den är ett forum för kreatörer där det går att lägga upp och samtala kring bilder 

som en själv och andra skapat. Fankonst kallas konstverk som i huvudsak avbildar fiktiva 

karaktärer och kändisar från populärkulturen vilket bjuder in till subversiva tolkningar av 

populärkulturen. Mermannens plats på fankonstnärliga plattformar har med hans 

marginaliserade situation i populärkulturen att göra, något som diskuteras i kapitlet för tidigare 

studier. Ett fandomsforskningsperspektiv kommer däremot inte tillämpas då fokus ligger på vad 

bilderna representerar och inte fandomgenren i stort.  

 

5.!Metodologi  
Jag gör en närläsning av de utvalda bilderna med ett kontextualiserande perspektiv. Detta 

innebär att jag undersöker materialet på olika nivåer; intratextuellt, intertextuellt och 

extratextuellt. Den intratextuella kontexten undersöker bildernas inre betydelser, exempelvis 

motivens generella framställning, kroppsspråk, ansiktsuttryck, skildring av miljö etcetera. Den 

intertextuella nivån tar upp interagerande relationer mellan materialet och andra närliggande 

texter, som den historiska mytbildningen kring sjöjungfrun och bildernas kopplingar till 

varandra. Den extratextuella kontexten behandlar samhälleliga aspekter som påverkat 

materialets framställning, exempelvis sociokulturella och historiska sammanhang. 23  Mitt 

primära fokus kommer ligga på de intra- och intertextuella nivåerna, då materialet i första hand 

rör dessa aspekter. Samtliga kontexter diskuteras genomgående med utgångspunkt i de teorier 

som framläggs.  

 

                                                
22"DeviantArt,"http://www.deviantart.com,"Hämtad:"2017P05P20."
23"Ganetz,"Hillevi,"Talangfabriken:$iscensättningar$av$genus$och$sexualitet$i$svensk$talangGreality,"
Uppsala"Centrum"för"Genusvetenskap,"Uppsala,"2008,"s."55f. 
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Analysen är strukturerad efter de fyra mermankategorierna. Varje kategori får en kort 

beskrivning för att sedan analyseras från olika perspektiv. På den intratextuella nivån undersöks 

blickar och sexualitet, vilka blickar som är synliga i bilden, vems blick bilden riktar sig mot, 

vad blicken säger om mermannens sexualitet, samt bildens performativa gestaltande av genus, 

vilka könade uttryck som är tillgängliga, hur mermannens kropp skildras, och vilken form av 

maskulinitet som påvisas. Intertextuellt undersöks mermannens förhållande till sjöjungfrun, 

vilket innebär att jag undersöker hur bilderna korrelerar med mytbildningen kring sjöjungfrun 

i folktron. Teorierna kommer vara anpassade efter varje mermankategori. Efter att kategorierna 

diskuterats var för sig görs en sammantagen läsning av samtliga bilder och en diskussion om 

hur de förhåller sig gentemot varandra. 

 

Alla steg i forskningsprocessen är förankrade i min egen bakgrund och kunskapssyn som 

uppsatsskrivare, vilket inte går att separera från texten. Det teoretiska ramverket utgörs av en 

kanon av västerländska teoretiker, vilket vinklar analysen åt ett västerländskt perspektiv. 

Sökmotorn Google Sverige har med sina geografiska funktioner påverkat min bildsökning till 

att visa illustrationer anpassade efter min plats och sökhistorik, något som direkt berör mitt 

urval. Detta har antagligen sållat bort bland annat asiatiska representationer av mermannen, 

som är vanligt förekommande i diverse medietexter utanför det västerländska.24 Samtidigt 

menar jag det vara gynnsamt att använda mitt västerländska perspektiv på ett västerländskt 

material då jag är inlärd med denna kultursyn och inte gör anspråk på att förklara någon annans 

kultur utifrån mina perspektiv. I ett annat projekt vore det intressant att göra interkulturella 

jämförelser.  

 

Då jag analyserar representationer i tecknade bilder ställs jag inte inför några större etiska 

dilemman eftersom att uppsatsen inte pekar ut några specifika grupper eller individer. Jag har 

frågat samtliga konstnärer om tillåtelse att använda deras bilder, förutom Arthur Rackham som 

avled 1939, och fått deras godkännande. 

 

6.!Teoretiskt ramverk 
I en nutida kontext förs folksagor främst vidare via populärkulturen. Istället för muntlig 

tradition används digitala medier. Det är via populärkulturella representationer av folksagor och 

myter som den kulturella kunskapen bevaras, samtidigt som moderna synsätt vävs in i 

                                                
24"Hayward,"Philip,"2017,"s."19."
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tolkningarna. Folkloristiker intresserar sig således för de intertextuella relationerna mellan 

finkultur, populärkultur och folkloristik. Denna sammanblandning, där folksägner och nutida 

kulturfenomen analyseras om vart annat, går in under fältet medialore. Medialore kan ses som 

en modern variant av folkloristisk forskning, som visar hur sägner och myter bevaras och skapas 

än idag.25 Eftersom mitt material utgörs av moderna illustrationer som tolkar den mytologiska 

företeelsen mermän försätts min uppsats i ett medialoristiskt perspektiv. 

 

Kön och sexualitet är det som huvudsakligen undersöks i bilderna men vid några tillfällen 

diskuteras även ålder som påverkande parameter. Det är mermännens mänskliga sida som 

analyseras även om de är till hälften fiskar. Teorierna som används kommer från blandade 

traditioner kopplade till genusstudier och queerteori: maskulinitetsforskning, 

representationsteori, blickstudier och performativitet. Den tvärvetenskapliga behandlingen är 

ett typiskt tillvägagångssätt för kulturstudier vars mål är att förhandla, förklara och försöka 

förstå kulturella fenomen.26 

 

6.1 Representationsteori 
Stuart Hall menar att vår förståelse för vår omvärld går via språket. Det är språket som skapar 

och kommunicerar mening och den gör det via system av representation. Språket består av 

symboler och tecken som representerar betydelser för världsliga företeelser, idéer och känslor. 

Språket finns i kommunikativa medel som skrivna texter, bilder, musik och tal men också i alla 

andra världsliga intryck eftersom tanken struktureras utefter språket. Ord, utryck, ljud, gester 

är alla element av kommunikation. De bär på mening för att de går att tolka som representationer 

av idéer och känslor, läsbara genom avkodning med olika tolkningspraktiker.27  

 

Roland Barthes pekar ut i sin bok Mytologier hur det mänskliga språket är fyllt av myter som 

fyller vardagliga föremål, företeelser och fenomen med betydelser som egentligen står utanför 

tinget. Myten är varken en sanningsbärare eller direkt lögn. Den låter endast begrepp böjas, 

vanställas och sväva ut i fler betydelser än i sin fasta form.28  Mytens betydelseingivande 

funktion grundar sig alltid i någon slags historik men är öppen för förändring och omtolkning 

                                                
25"Ibid,"s."17f."
26"Ibid,"s."19."
27"Hall,"Stuart"(red.),"Representation:$cultural$representations$and$signifying$practices,"Sage,"
London,"1997,"s."1,"5."
28"Barthes,"Roland,"Mytologier,"Arkiv,"Lund,"2007"s."222. 
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(som språk överlag). Mytens förändringsbara, upplösbara och skapande egenskap gör den till 

en källa för nybildning av ord. Bilder, som alla kommunikativa uttryck, bär en direkt betydelse 

av mytiska yttranden som går att avläsa och avkoda genom att se bortom mytens ytliga 

betydelse.29 Barthes använder myten som ett sätt att kritisera ideologin bakom masskulturens 

språk. Han menar att det är viktigt att avmystifiera borgerlighetens naturaliserande av kulturella 

konstruktioner. Ohämmade hopkok av historia och natur sammanblandas i kulturen för att 

förklara tillstånd och företeelser som självklara, något Barthes benämner som ideologiskt 

missbruk. 30  Hans behandling av språket som mytologiska kommunikationsprocesser 

demonstrerar språkets komplexa och suggestiva tolkningsmöjligheter. Genom att se på 

mermannen som ett mytiskt yttrande går det att förstå hur den nutida gestalten har ändrat sin 

betydelse under tidens gång. Det blir även möjligt att avmystifiera inneburna betydelser såsom 

naturaliserade kulturkonstruktioner av mermannens könsuttryck. Andra mytologier kopplade 

till mermannen, exempelvis fallosens mytbildning, medvetandegörs också med detta 

perspektiv. Skilda gestaltningar av mermannen visar på mytens förändringsbarhet och hur 

bildernas inneburna innebörder skiftar. 

 

Richard Dyer skriver om hur tolkningspraktiker av text är komplexa och påverkas av flertalet 

aspekter. Vi har alla en begränsad tolkningsförmåga när vi avkodar texter på grund av vår 

situerade position i världen. Detta påverkar vårt mottagande av representationer och hur vi ser 

och läser dem. Förutom att vara vinklade från subjektets perspektiv rör sig inte heller 

representationer i en rättvis eller balanserad värld. Maktrelationen över vilka representationer 

som görs tillgängliga och hur de görs tillgängliga går exempelvis att dela upp i dikotomin den 

eftersträvbara finkulturen och den centraliserade, ”fördummande”, populärkulturen. Samtidigt 

utesluts marginaliserade gruppers representation i samtliga kulturella produkter. Åt andra hållet 

går det att se en överrepresentation av grupper med makt i kulturen.31 

 

Språket har en värderande inverkan och är således ett starkt maktverktyg. Diskurser om hur 

vissa ämnen eller grupper av människor benämns i medier påverkar människors förhållningssätt 

och förståelse för dessa ämnen och människor.32 Representation av människor behandlar bland 

annat hur en grupp presenteras i kulturen, hur en bild av en medlem från en grupp betraktas 

                                                
29"Ibid,"s."201f,"213."
30"Ibid,"s."7,"9."
31"Dyer,"Richard,"The$matter$of$images:$essays$on$representations,"Routledge,"London,"1993,"s."2"
32"Hall,"Stuart,"1997,"s."50. 
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som representativ för den gruppen, hur gruppen talar om sig själv som grupp och hur den blir 

talad om som grupp utifrån, hur gruppen ser på sig själva och sin plats i samhället. Hur grupper 

representeras på dessa olika plan bestämmer hur de blir bemötta och hur de bemöter andra 

grupper.33  

 

I form av en representation går det att förstå mermannen som en symbol för större kulturella 

processer i samhället. Mermannen är en representation på flera plan. Han är en representation 

för sjöjungfrumytologi, eftersom han är en manligt könad sjöjungfru. Han är också en 

representation för gruppen män och inom den gruppen representerar han andra grupper, såsom 

exempelvis Romantikern representerar en romantisk man. Mermannen går med detta att förstå 

som en representant för samhällets mer generella föreställningar kring sexualitet och kön.  

 
6.2 Performativitet 
Performativitet handlar om iscensättningar. Kön är en sådan iscensättning.34 Kön förstås genom 

den fysiska och biologiska kroppen där en viss uppsättning yttre kännetecken definierar en 

kvinnlig och en manlig kropp. Faktorer som hållning, kroppsspråk, gångstil, minspel, 

klädesplagg och frisyr påverkar också förståelsen för kroppar vilket visar att de inte enbart är 

biologiska utan också starkt präglade av kulturen. Synen på könen är därmed föränderliga och 

beroende på tidsligt och kulturellt sammanhang. Könen konstrueras av kroppsliga handlingar 

som utförs för att definiera en könad identitetsposition.35 Detta görs både på ett individuellt och 

kollektivt plan då könet används subjektivt, som identitetsskapande faktor, men också objektivt 

då andra människor observerar och orienterar sig utefter könade kroppar. Förutom de synliga 

modifieringarna av kroppen görs kön i vardagligt handlande och repeterande iscensättningar. 

Kön är alltså inte fast och förutbestämt av naturen utan är ett ständigt görande. 36 Däremot 

används ofta naturen som legitimerande argument för könskategorierna.  

 

Ett av dessa naturbejakande argument gäller den mänskliga reproduktionen. Genom att 

implementera ett heterosexuellt kontrakt, med reproduktion som argument, har människor 

                                                
33"Dyer,"Richard,"1993,"s."1."
34"Kön"brukar"delas"upp"i"ett"kulturellt"genus"och"ett"biologiskt"kön."Jag"kommer"använda"orden"
synonymt"då"kroppar"inte"går"att"köna"utan"att"samtidigt"ha"ett"genus."
35"Butler,"Judith,"“Performative"acts"and"gender"constitution:"an"essay"in"phenomenology"and"
feminist"theatre”,"Theatre$Journal,"Vol."40,"No."4,"The"Johns"Hopkins"University"Press,"Baltimore,"
1988,"s."519."
36"Ganetz,"Hillevi,"2008,"s."58f. 
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vägletts in i en hetero-orienterad matris, institutionellt som kulturellt. Giftermålet har använts 

som institutionellt medel för att säkerställa reproduktionen samtidigt som den skapat ett 

släktsystem byggt på heterosexualitet. Detta system har lett till att en viss typ av sex 

naturaliserats samtidigt som all annan sexuell praktik utanför det reproduktiva stämplats som 

onaturlig. Sex, kön och heterosexualitet går med detta att se som historiska produkter som 

fortfarande har starkt inflytande över det mänskliga organiserandet.37 Kulturellt bygger den 

heterosexuella matrisen på en binär könsuppsättning av en maskulin manskropp och en feminin 

kvinnokropp som begär varandra. Könspositioner och begär utanför denna struktur beaktas som 

anomalier, felskapta och onaturliga påhitt som egentligen inte borde finnas till. 38  Detta 

definierar det queera. Begreppet queer går att använda som en paraplybeteckning för alla 

individer som befinner sig utanför den heterosexuella matrisen. Detta inkluderar exempelvis 

homosexuella, bisexuella och personer som inte följer cis-normen. I en bredare användning av 

begreppet inkluderas fler normbrytande praktiker på det sexuella spektrumet, som asexualitet, 

hypersexualitet och polygami. Det queera används också som en teori för att kritisera 

heterosexualitetens dominans i samhället.39 

 

Jag behandlar mermannens könsuttryck som performativa, skapta ur bilden om vad en man i 

dagens västerländska kultur ger uttryck för att vara. Genom att förstå kön som en konstruktion 

undersöker jag hur olika könade uttryck i bilderna definierar hans genusposition. 

Queerbegreppet kommer användas både i den smala och breda bemärkelsen. 

 
6.3 Blickstudier 
Laura Mulvey presenterade teorin om the male gaze på 1970-talet. Teorin menar att en manlig 

dominans i samhället kvarhålls genom ett system av blickar som utgörs av vem som tittar på 

vem och hur tittandet går till. Den ickeverbala kommunikationen sägs vara könssegregerad då 

män stirrar på kvinnor och kvinnor förstår sig själva som objekt att beskåda, inte som subjekt 

med egen agens. Kvinnans roll i samhället förminskas till en to-be-looked-at-ness.40 Kvinnor 

tittar på män eftersom de lyssnar på vad dessa har att säga medan män glor på kvinnor av 

                                                
37"Butler,"Judith,"1988,"s."525."
38"Butler,"Judith,"Genustrubbel:$feminism$och$identitetens$subversion,"Daidalos,"Göteborg,"2007,"s."
69."
39"Ambjörnsson,"Fanny,"Vad$är$queer?,"Natur"och"Kultur,"Stockholm,"2006,"s."8,"35."
40"Mulvey,"Laura,"“Visual"pleasure"and"narrative"cinema”,"Film$theory$and$criticism:$introductory$
readings,"2."pr.,"New"York,"1975$s."815. 
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objektifierande skäl. 41  Mulvey menar att detta patriarkalt styrda blicksystem har format 

populärkulturen i den mån att män är bärare av blicken och kvinnor framställs som objekt att 

beskåda. I och med detta framställs män som aktiva och i maktposition samtidigt som kvinnor 

blir förpassade till passiva bikaraktärer i ett manligt narrativ.42 Mulvey använder sig av ett 

psykoanalytiskt perspektiv och fallocentrismen utgör en central roll för hennes teorier om 

blickar. I min studie behandlas fallosen både som symbol för den patriarkala makten men också 

som symbol för det fysiska manliga könsorganet. På samma sätt använder jag mig av begreppet 

kastrerad i ren fysisk betydelse men också symboliskt för en förlorad maskulinitet och med det 

makt. 

 

Gill Rosalind beskriver hur den manliga kroppen i den västerländska populärkulturen kommit 

att erotiseras i allt högre grad de senaste årtiondena vilket möjliggjort en kvinnlig blick där 

mannen görs till objekt. Detta skifte beror på en rad olika komplexa förändringar i samhället 

härledda ur sociala, ekonomiska, politiska och kulturella händelser. 43  Exempelvis har de 

konventionella västerländska könsrollerna utmanats av den feministiska rörelsen som jobbat 

för att uppvärdera feminint kodade egenskaper. Denna könsdiskussion belyste män som grupp 

istället för att slentrianmässigt se dem som den allmängiltiga normen. Självmedvetenheten 

kring manskönet skapade en marknad av mansinriktade produkter. Med rätt kläder, kropp och 

frisyr är den ideala mansbilden inom räckhåll. Mannens objektifierade ställning behöver därför 

inte ses som ett tecken på ett mer jämställt samhälle utan går att betrakta som en biverkning av 

kapitalismens konsumtionsprojekt, vilket lett till narcissism och exhibitionism.44  

 

Den homosexuella rörelsen synliggjorde den homosexuella mannen som ny köpstark målgrupp 

och som aktivt sexuella subjekt och objekt dedikerad åt lust. Produkter som bögpornografi, 

tidningar med manliga pinuppor och andra sexrelaterade artiklar togs upp som referens i 

populärkulturella medier vilket ytterligare normaliserade bilden av mannen som åskådat och 

åtråvärt objekt.45 Ett tillkännagivande och uppvärderande av den heterosexuellt kvinnliga och 

                                                
41"Dyer,"Richard,"“Don’t"look"now”,"Zoot$suits$and$secondGhand$dresses:$an$anthology$of$fashion$
and$music,"Ed."McRobbie,"Angela,"Macmillan,"Basingstoke,"1989,"s."199."
42"Mulvey,"Laura,"1975,"s."809."
43"Rosalind,"Gill,"Henwood,"Karen,"McLean,"Carl,"”A"genealogical"approach"to"idealised"male"body"
imagery”,"Paragraph,"Vol."26,"No."1,"2,"London"school"of"economics,"University"of"East"Anglia,"
2003,"s."187."
44"Ibid,"s."190."
45"Ibid,"s."192f. 



 

 15 

homosexuellt manliga sexualiteten kom alltså att inkludera män i en to-be-looked-at-ness 

position.46 Mannen som objekt är dock inte ett nytt fenomen begränsat till 1980-talet och 

framåt. Manlig skönhet är och har alltid varit viktig när en ser till olika kulturer i historien. 

Mäns erotiska kapital har haft betydelse för mäns sociala värde i flertalet samhällen, sedan har 

själva idealet skiftat beroende på tid och rum.47 

 

Att män porträtteras som sexobjekt kan ses som ett brott mot en patriarkal ordning. För att 

motarbeta mannens objektifierade position påvisas därför dominans med hjälp av olika 

strategier inom bilder. På så sätt kan mannen utstråla makt samtidigt som han är förminskat till 

ett sexobjekt. Spår av det patriarkala mönstret går således att finna även i bilder som riktar sig 

mot en kvinnlig blick.48 Jag kommer att använda Dyers perspektiv på den manliga pinuppan 

för att klargöra denna ambivalens i mitt material. Annars kommer Rosalinds beskrivning av den 

moderna mannen och maskulinitetsforskningen som presenteras nedan att användas för att 

undersöka den kvinnliga och den homosexuellt manliga blicken.  

 

6.4 Maskulinitetsforskning 
Den tillämpade maskulinitetsforskningen grundar sig i Raewyn Connells (som tidigare gick 

under betäckningen R. W. Connell) hantering av maskuliniteter som fragmenterade och 

hierarkiskt ordnade. Högst i hierarkin är den hegemoniska maskuliniteten. Denna är den 

maskulinitetsposition som definierar patriarkatets legitimitet. Det kulturella idealet är 

sammankopplat med den institutionella makten som tillsammans hävdar manlig auktoritet i 

samhället. Det hegemoniska ses som det allmängiltiga, rätta och naturliga sättet att påvisa 

maskulinitet. Vilka ideal som innefattas inom det hegemoniska varierar i tid och rum.49 Connell 

ställer den hegemoniska maskuliniteten i relation till tre andra maskulinitetspositioner. Dessa 

är de underordnade, delaktiga och marginaliserade maskuliniteterna. I analysen använder jag 

snarare en dikotom begreppsanvändning av maskulinitet. Den hegemoniska maskuliniteten 

likställs som dominerande och ställs i relation till samtliga marginaliserade maskuliniteter. De 

marginaliserade maskuliniteterna består av olika sorters maskuliniteter men har gemensamt att 

                                                
46"Rosalind,"Gill,"Henwood,"Karen,"McLean,"Carl,"“Body"projects"and"the"regulation"of"normative"
masculinity”,"Body$&$Society,"Vol."11,"No."1,"Thousand"Oaks,"New"Dehli,"2005,"s."39."
47"Frizzoni,"Brigitte,"“Adonis"Revisited:"Erotic"Representations"of"the"Male"Body"in"Women's"
Crime"Fiction”,$Electronic$Journal$of$Folklore,"Vol."43,"Folklore,"FB"and"Media"Group"of"Estonian"
Literary"Museum,"2009,"s."28f."
48"Dyer,"Richard,"1989,"s."199"
49"Connell,"R."W,"Maskuliniteter,"2."uppl,"Daidalos,"Göteborg,"2008,"s."115. 
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de är underkuvade den hegemoniska och underrepresenterade i kulturen. Jack Halberstam 

(tidigare J. Halberstam) diskuterar maskuliniteter på ett liknande sätt. Han skriver att den 

dominerande vita och heterosexuella maskuliniteten försöker framträda som icke-performativ 

och naturlig samtidigt som den utmålar marginaliserade maskuliniteter, som homosexuella och 

svarta, som teatrala och artificiella. 50  I analysen används Connell för att diskutera 

maskuliniteternas hierarkiska positioner, Halberstam för att förklara maskuliniteternas 

performativa uttryck och Dyer för att beskriva den objektifierade och sexualiserade 

maskuliniteten.  

 

Förutom genuspositionerna maskulin och feminin kommer jag även att använda androgynitet 

som ett tredje sätt att beskriva iscensättning av kön. Androgynitet står för en sammanblandning 

av maskulinitet och femininitet eller som en neutral mellanväg och balans mellan det kvinnliga 

och manliga. Ordet har även i en historisk kontext använts som ett tredje kön eller en sexuell 

obestämdhet.51  

 

7.!Tidigare forskning 
Philip Hayward har i boken Making a Splash: Mermaids (and Mermen) in 20th and 21st 

Century Audiovisual Media samlat ihop en stor del av sjöjungfruns historieskrivning och nutida 

roll i populärkulturella medier. Han skriver att den manliga sjöjungfruskepnaden är ett ovanligt 

motiv i dagens populärkultur, trots mermannens plats i den grekiska mytologin. Han tror det 

beror på mermannens anatomi. Fiskstjärten eliminerar möjligheten för mermannen att inneha 

en mänsklig penis och därmed förmågan att förlora sin svendom. Enligt Hayward definieras 

mermannen på grund av detta som symboliskt omanlig. Den populära kvinnliga sjöjungfrun å 

andra sidan erotiseras fritt med hjälp av (och mycket på grund av) hennes blottade bröst vilket 

är en mycket tydligare könsmarkör än vad mermannen har till förfogande. Trots 

hypermaskulina aspekter på den övre delen av kroppen kompenserar detta inte mermannens 

kastrerade underdel, vilket försätter honom i en tvetydig könsposition. 52  De fåtaliga 

representationer av mermannen som finns till hands, när det kommer till audiovisuella medier, 

hanterar detta genustrubbel på lite olika sätt. Vanligtvis genom en transformering till eller från 

människa (vilket är ett frekvent skeende även i den kvinnliga sjöjungfruns narrativ).  Hur 

                                                
50"Halberstam,"J.,"Female$Masculinity,"Duke"University"Press,"Durham,"1998,"s."234f."
51"Stacey,"Jackie,"”Crossing"over"with"Tilda"Swinton"–"the"Mistress"of"’Flat"Affect’”,"The$
International$Journal$of$Politics,$Culture$and$Society,"No."28,"The"University"of"Manchester,"
Manchester,"2015,"s."264."
52"Hayward,"Philip,"2017,"s.151. 
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transformeringen går till skiljer sig lite åt. Det kan vara externa makter som modifierar den 

fiskliga anatomin eller självförvållade interna processer som sätter omvandlingen i rullning; ett 

fall ner i en magisk damm, en häxas förtrollning, en biologisk framväxt av fenor och fjäll i 

samband med puberteten eller något så enkelt som ett magiskt knäpp med fingret. Gemensamt 

för samtliga förvandlingar är dess säkerställande av mermannens mänskliga penis som 

oemotsagt har funnits eller kommer finnas tillgänglig när den väl behövs. Maskuliniteten är 

således intakt.53  

 

Eftersom mitt material består av stillbilder utesluts transformationen som lösning för 

mermannens avsaknad av penis. Det finns däremot andra sätt att hantera fiskfenornas 

kastrerande problematik. Den förlorade fallossymbolen går exempelvis att ersätta med en 

annan, till exempel en treudd. Lauren och Alan Dundes skriver hur det trippeleggade 

fallossymboliska vapnet är ett förkroppsligande av patriarkal makt och det säkerställande 

objektet för kung Tritons position som patriark i Den Lilla Sjöjungfrun. Treudden fungerar både 

som krigsvapen och trollspö vilket möjliggör för Triton att bestraffa dem som trotsar honom 

och belöna de som lyder. Den patriarkala makten manifesteras när sjöhäxan Ursula väl får sina 

tentakler på treudden. Detta utlöser kaos på havet som en naturlig följd av den patriarkala logik 

som Disney förmedlar.54 Liknande förödande patriarkal makt ges treudden i Mako Mermaids 

vars ändamål är att förstöra sjöjungfrurnas hem med våld.55 Med hjälp av sin treudd, sina 

tidigare potenta bravader (som lett fram till en ansenlig mängd avkommor) och sitt dominanta 

sätt att styra lyckas havskungen Triton övertyga om sin maskulinitet trots sitt grånande hår, 

resignerande inställning till att hitta en ny sexpartner och sitt kastrerade underliv.56 

 

Sjöjungfrustjärten går att läsa som en fallossymbol i sig själv och i flera avseenden liknar och 

fungerar den som en mänsklig penis. Stimulerad i sitt vattenelement syns den styv och i rörelse 

samtidigt som den rör sjöjungfrun (eller mermannen) dit den vill. På land visas den istället 

slaknad och hopkurad, låst i orörlighet. Denna utsatthet går att förstå som sjöjungfruns 

maktlöshet i människornas domän och i förlängningen som kvinnans maktlösa roll i ett 

                                                
53"Ibid,"s."155–157."
54"Dundes,"Lauren,"Dundes,"Alan,"”The"trident"and"the"fork:"Disney’s"’The"Little"Mermaid’"as"a"
male"construction"of"an"electral"fantasy”,"Psychoanalytic$Studies,$Vol."2,"No"2,"Taylor"&"Francis"
Ltd,"2000,"s."123."
55"Hayward,"Philip,"2017"s."158."
56"Ibid,"s."152. 
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patriarkat. Sjöjungfrustjärtens fallosformade utseende och egenskaper har också lästs som en 

transtolkning av sjöjungfrun. Hon är en kvinna i alla aspekter, förutom när det kommer till 

hennes genitalier.57  

 

Hayward anför en jungiansk förklaring av psykoanalytikern Joan Relke som en ytterligare 

anledning till mermannens marginaliserade position i kulturen. Relke menar att den 

mytologiska drömarketypen anima, till skillnad från den manliga motsvarigheten animus, 

tilltalar både män och kvinnor på grund av deras aktiva protagonistiska roll i drömmar och 

folkloristiken. Skapad utifrån en manlig fantasi främmandegörs anima till skillnad från animus. 

Detta konstruerar kvinnliga arketyper som komplexa och spännande samtidigt som de manliga 

arketyperna bygger på igenkänning av ett manligt psyke. Eftersom samhället hanterar mannen 

som norm faller animus platt då den får en allmän framtoning.58  

�

Ågren påvisar ett könsbrytande språkbruk hos havsfolket. Exempelvis utbrister Ariel i engelska 

versionen av Den Lilla Sjöjungfrun, när hon får syn på sitt kärleksintresse prins Eric för första 

gången, ”He’s so beautiful” och Aquamarine kallar sitt kärleksobjekt Raymond i filmen 

Aquamarine för ”pretty”. Dessa vanligtvis feminint kodade epitet använda om män skvallrar 

om ett annorlunda könsideal i undervattensvärlden olikt det mänskliga där vanligtvis kvinnan 

ensam blir objektifierad.59 Detta går att koppla samman med Katharine M. Briggs folkloristiska 

beskrivning av skandinaviska mermän som vackra. Annars menar hon att mermän överlag 

beskrivs som fula och vilda utan något intresse för den mänskliga landvärlden ovanför, vilket 

skiljer sig från sjöjungfruns beskrivning.60 I sagan Abdullah the fisherman and Abdullah the 

Merman från Tusen och en Natt beskrivs mermännen som långa, starka och ståndaktiga. 

Havssamhället styrs av en kung men annars verkar samhället sakna ett ekonomiskt system. Den 

enda valutan de intresserar sig för är fisk då ”Ädelstenar bara är stenar utan värde”. 61 Utan 

handel skapas ingenting i havsriket, så havsfolket äger ingenting, inte ens kläder. 

 

                                                
57"Ibid,"s."14f."
58"Ibid,"s."11."
59"Ågren,"Linda,"2013,"s."26f."
60"Briggs,"Katharine"M.,"An$Encyclopedia$of$fairies:$hobgoblins,$brownies,$bogies$and$other$
supernatural$creatures"[New"ed.],"Penguin,"Harmondsworth,"1977,"s."290."
61"Burton,"Richard"F.,"Uppdaterad:"2016P03P27,"Hämtad:"2017P04P10. 
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8.!Analys 

8.1 Sjögubben  

 
 
8.1.1 Beskrivning av Sjögubben 
A Crowned Merman a Sea God Sleeping On a Rocky Shore är illustrerad av den brittiska 

barnboksillustratören Arthur Rackham. Bilden gjordes någon gång under hans verksamma år 

(1893 - 1939) och pryder nu den engelska Wikipediasidan för merman, där jag hämtat bilden.62  

 

                                                
62"Rackham,"Arthur,"A$Crowned$Merman$a$Sea$God$Sleeping$On$a$Rocky$Shore,"
https://en.wikipedia.org/wiki/Merman,"Illustrerad"någon"gång"mellan"1920–1939,"Hämtad:"
2017P03P28."
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Bilden illustrerar ett stenlandskap omgivet av höga klippor och svällande vågor som kastar sig 

upp ur ett mörkt, oroligt hav. Himlen är täckt med upptornade moln, möjligtvis är en storm i 

annalkande. På den karga klippkusten ligger en utmärglad gestalt lutad mot ett av de höga 

stenblocken i sällskap av en storskarv. Deras tillhåll är ett bra vindskydd mot blåsten och 

stenblockets utformning verkar även kunna fungera som tak mot regnskurar. Gestalten har 

somnat i en sittande ställning med klippan som ryggstöd och huvudet hängandes ned mot axeln. 

Det mjuka gräset och de utplacerade tångruskorna över figurens kropp påvisar att tuppluren är 

en inplanerad sådan. En kloliknande hand halvt vilar, halvt greppar tag om en stenbumling, 

redo att hjälpa kroppen upp i stående ställning om den bevingade vännen skulle varna för fara. 

Varelsen bär ett mänskligt gubbansikte med buskiga ögonbryn, fårad hy och bastant kråknäsa. 

Hans hjässa är skallig och han har ett vitt burrigt hår på sidorna som går över i ett trassligt 

midjelångt skägg. Hans enda plagg är en krona gjord av snäckor som han bär på huvudet. 

Mandomen är lägligt skyld under tångtäcket. Kroppen har en humanoid form men är förutom 

det inte särskilt mänsklig. Armar och ben är täckta av tjocka fiskfjäll, fjäderliknande fenor växer 

från armbåge, axel och vad, knäskålarna har hårdnat till snäckskal, simhud växer mellan fingrar 

och tår och fötterna liknar mer en ankas än en människas. 

 
8.1.2 Blickar och sexualitet 
Min syster utbrast ”Usch, läskig!” när hon fick syn på bilden. Sjögubbens utseende framkallar 

bevisligen känslor av avsky och rädsla snarare än något annat, speciellt attraktion eller åtrå. 

Detta beror antagligen på Sjögubbens monstruösa fisklighet men också på hans höga ålder. När 

det kommer till äldres sexualitet är det ett ämne som ofta osynliggörs eller behandlas som 

motbjudande. De få gamla som ses som sexiga är i själva verket människor som utåt motstått 

att åldras.63 De negativa sexualitetspositioner som finns tillgängliga för äldre män, och vår 

gamla Sjögubbe, är en hypersexuell snuskgubbe, som är queer eftersom att han är sexuell på fel 

sätt (även om det är av heterosexuell lusta), eller en asexuell farbror, som är queer eftersom han 

helt avstår från sexuella praktiker.64 Det senare alternativet är fallet för vår snarkande merman. 

Inte en gnutta viril aktivitet syns till i den sjusovande gamlingen. I sitt stilla apatiska tillstånd 

har han blivit ett med den omgivande naturen, där inte ens djur störs av hans närvaro. Kanske 

har han somnat in för gott? Förlorad sexualitet är ett avbrott från heteronormativitet och leder 
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därför till genustrubbel.65 Men hans nuvarande asexuella form motsätter inte en bakgrund fylld 

med virila bravader som skulle kunna inkludera honom i det heterosexuella maskineriet. 

 

Fokus ligger inte ensamt på Sjögubben, en stor del av bilden ligger i den omgivande naturen 

som förhöjer den naturliga påtagligheten. Bilden är inte en skildring av ett simpelt dagdrömmeri 

av erotiskt slag utan framträder snarare som en stillbild av en modifierad verklighet där 

avbildaren stött på ett väsen som sover i sin hemmiljö. Som i en antropologisk forskaranda har 

motivet tecknats ned för att tas med tillbaka till civilisationen där bilden lär ut vad som finns 

utanför de trygga murarna. Åskådaren får en glimt av ett naturvidunder som i sitt sovande 

tillstånd är omedveten om de nyfikna blickar det tilldrar sig. Blicken är således den 

smygkikandes. Avsaknaden av sexualitet och närvaron av naturen ger åskådarens blick ett 

neutralt perspektiv. Den neutralt objektiva blicken är omdiskuterad inom den feministiska 

teorin, som ofta menar att ett objektivt anspråk är ett sätt att distansera de maktintressen som 

styr åskådarens synvinkel på det som undersöks. En universell blick som döljer sin egen 

maktposition och därmed sina privilegier.66 Eftersom Sjögubben inte framställs som ett sexuellt 

objekt och den ”objektivt” neutrala blicken har ett dolt manligt perspektiv anser jag att den 

implicita blick som tittar mot Sjögubben är en heterosexuell mans. Sjögubben är avsexualiserad 

på grund av sin åldrade kropp och passiva ställning och den objektiva blicken emfaseras i den 

vilda, omgivande, naturen. Sjögubben fyller också en mytologisk funktion för den 

heterosexuella mannen. Sjögubben, till skillnad från sjöjungfrun, uppfyller nämligen inte ett 

erotiskt ideal. Som asexuell och skruttig farbror konkurrerar han inte med den heterosexuella 

mannen som sexuell fantasi. Det monogama heteroförhållandet står därmed intakt. I relation till 

sjöjungfrun, som Relke beskriver som en tilldragande anima, är Sjögubben allmängiltig och 

ointressant ur ett sexuellt perspektiv.67 Sjöjungfrun görs till ett åtråvärt objekt och Sjögubben 

asexuell. I och med detta konstrueras maskulinitet och femininitet som varandras motsatser, 

något som följer den heterosexuella matrisens logik.68 
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8.1.3 Performativt gestaltande av genus 
Könskodningen av Sjögubben görs tydlig med hjälp av maskulina attribut som skägg, mustasch 

och andra gubbiga drag som den kala hjässan och den bittra minen. Han lider inte av det vanligt 

förekommande genustrubblet ”var är egentligen hans mansgenitalier?” som ofta drabbar 

mermannen då han innehar ett par skrangliga, tudelade, ankben som försäkrar att den - ack så 

betydande - lemmen som gömmer sig under tångruskan placerad över hans skrev. Manslemmen 

garanterar däremot inte en hegemonisk maskulinitetsposition i det heteronormativa samhället 

eftersom andra komponenter stör Sjögubbens ställning i genushierarkin. Utifrån denna aspekt 

jobbar Sjögubbens gubbighet så att säga emot honom då den symboliserar en hög ålder och att 

hans maskulina glansdagar är över. Enligt queerteorin räcker det inte att passa in i det binära 

tvåkönssystemet eller att ens utföra heterosexuella praktiker för att räknas in i normativiteten, 

allt måste göras på ett visst sätt och i en viss ordning.69 Det heterosexuella förehavandet styrs 

av driften av reproduktion, det vill säga, reproduktion av ett traditionellt, normativt, monogamt, 

heterosexuellt tvåpartsleverne likväl som reproducerande av avkommor.70 Sjögubben i bilden 

sysslar inte med reproduktion. Han sitter inte på en stenhäll tillsammans med en sjögumma 

omgiven av ankfotade barnbarn. Han sitter istället ensam, bitter och obrytt blundande för sin 

omgivning med en sjöfågel som sitt enda sällskap. Detta avhopp från det heterosexuella 

reproduktionståget innebär en misslyckad heterosexualitet vilket i sin tur går att läsa som en 

misslyckad maskulinitet.  

 

Något som talar emot Sjögubbens misslyckade maskulinitet är den synliga kronan av snäckor 

och titeln (A Crowned Merman a Sea God Sleeping On a Rocky Shore) som pekar på att den 

snarkande figuren inte bara är en misslyckad merman utan en varelse med makt, en havsgud, 

möjligtvis också kung. Connell skriver att det inte alltid är de mest påfallande bärarna av 

hegemonisk maskulinitet som är mäktigast. Individer med högt ekonomiskt, kulturellt och 

institutionellt kapital kan mycket väl bryta mot det hegemoniska mönstret och på grund av sin 

maktposition slippa repressalier för det. 71  Sjögubben motsätter sig det dominerande 

maskulinitetsidealet i egenskap av sin höga ålder samtidigt som hans krona ger honom en 

maktposition inom patriarkatet. Den patriarkala ordningen består inte enbart av mäns dominans 

över kvinnor, den utgörs även av äldre mäns dominans över yngre män.72 Gamla män på höga 
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samhällspositioner är en klassisk skildring av patriarkatet vilket också placerar Sjögubben på 

toppen av maskulinitetens hierarki.  

 

Kronan på huvudet implicerar inte enbart en hög ställning, den går också att förstå som en del 

av det heterosexuella kontraktet. Kungatiteln är sammansvetsat med fadersgestalten, både som 

landsfader (havsfader i detta fall) för sina undersåtar och som fader till de avkommor som 

kommer att föra den kungliga ätten vidare. En kunglig ätt överlever inte utan reproduktion av 

densamma. Följaktligen öppnar kronan för en tolkning av Sjögubben som en dominerande 

patriark som får sin maskulinitet säkerställd genom sina tidigare potenta bedrifter, sitt trebenta 

underliv och sin påvisade maktposition, trots sitt skrynkliga anlete och likt kung Triton, som 

med sin dominans och treudd, bevarar sin maskulina ställning. 73  Uppenbarligen är 

kungaämbetet ett uttröttande arbete som tidvis fordrar en tupplur. 

 

8.1.4 I förhållande till sjöjungfrun 
Hayward menar att sjöjungfruns sexuella framtoning beror på flera komponenter, han skriver: 

”Mermaids’ sexual charisma relies on a number of aspects, including: most prominently, their 

representation as having the upper body of a young, attractive human female; their 

representation as variously amenable to and/or actively in pursuit of human male attention; their 

seductive vocal skills; and their most complicated sexual aspect, the allure and symbolism of 

their tails”.74 Av dessa aspekter går det att förstå Sjögubben som sjöjungfruns totala motsats i 

samtliga avseenden.  Hans överkropp är gammal, skrämmande, oattraktiv och manskodad, hans 

passiva tillstånd söker inte någon mänsklig uppmärksamhet (oavsett kön), han påvisar inte 

någon musikalisk förmåga, möjligtvis kan han åstadkomma en högljudd snarkning eller ett 

rosslande mutter på sin höjd, dessutom saknar han den ikoniska sjöjungfrustjärten. Kan han ens 

vara besläktad med sjöjungfrun? I den hetero-orienterade världen är detta fullt möjligt. Den 

heterosexuella matrisen konstruerar mannen och kvinnan som varandras motsatser där båda 

parter behövs för att kunna komplettera varandra.75 Sjögubben passar in i Briggs beskrivning 

av mermannen som vild, ful och ointresserad av den mänskliga världen.76 Samtidigt går det inte 

att skjuta undan misstanken om att konstnären blandat ihop Sjögubben med något annat marint 
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levande havsväsen. Exempelvis skulle Sjögubben gå väl ihop med sjöjungfruns systerfigur 

sirenen och hennes porträttering i fågelgestalt med ankben och befjädrad kropp.  

 
8. 2 Pinuppan 

 
 
8.2.1 Beskrivning av Pinuppan 
Bilden Merman in Blue är illustrerad av konstnären Daniel Daekazu Kordek och laddades upp 

på fankonsthemsidan DeviantArt 2015.77 

 

Bilden visar en ung merman som spolats upp på en långgrund strand. I bakgrunden härjar 

fortfarande stormen. Regnet öser ner och skyn är täckt av mörka moln. Där mermannen ligger 

har däremot molnen skingrats och solen strålar mot hans uppenbarelse. Mermannen ligger på 

mage och han stödjer sig på sina armbågar som gör att kroppen hamnar i en svankande position, 

något som framhäver hans blottade bakdel. Under skinkorna breder glansiga, gröna fiskfjäll ut 

sig över hans muskulösa lår, som helt förlorar sin mänskliga form vid knävecket där en fiskstjärt 

tar vid. Fiskstjärten är nonchalant uppvikt i en svajande position så att de dansande fenorna 

                                                
77"Daekazu"Kordek,"Daniel,$Merman$in$Blue,"http://daekazu.deviantart.com/art/MermanPinP
BlueP511789243,"Uppladdad:"2015P02P04,"Hämtad:"2017P03P28."



 

 25 

badar i solsken. Den mänskliga överkroppen lyser av ungdomlighet med ett barnsligt, renrakat, 

pojkansikte sammansatt med en ynglings vältränade manskropp. De svällande musklerna är 

mest betonade vid armar, rygg och rumpa. Ansiktsdragen är symmetriska till absurdum 

ackompanjerade med blå ögon, plutande läppar och väldefinierade käkben. Håret är brunt, 

kortklippt och rufsigt. Ansiktet är bortvänt från åskådaren, spejandes ut i intet och händerna är 

tillknäppta. I sin passiva position verkar han ligga och filosofera om något, eller någon…  

 

8.2.2 Blickar och sexualitet 
En pinuppa beskrivs som en person som fotograferats i erotiska bilder, ofta avklädd.78 Ordet 

klingar tidigt 1900-tal men det ringar in den sexuella aspekten som en vanlig modell 

nödvändigtvis inte når upp till. Rosalind menar att den ideala mansbild som dominerat 

västerländsk populärkultur sedan 1980-talet är en vit, ung, muskulös, slätrakad man.79 Jag 

håller med om denna bild till mycket men ser också kroppsbehåring användas frekvent på 

sexualiserade mansbilder idag, likaväl i ansikte som på bröst och mage. Pinuppan följer däremot 

Rosalinds beskrivning till punkt och pricka.  

 

Bildens överdrivna sexuella framtoning av den manliga kroppen, som särskilt framhäver 

Pinuppans bakdel, påvisar en homosexuell manlig blick. De väldefinierade sätesmusklerna 

hamnar direkt i åskådarens blickfång eftersom bakdelen är centrerad i bildens mitt. Pinuppan 

har en svankande kroppsposition och solens strålar är riktade mot rumpan. Att den 

fallosformade fiskstjärten lekande rör sig ovanför Pinuppans bakdel indikerar hans möjlighet 

till att bli analt penetrerad. I det heterosexuella samhället är det homosexuellt manliga analsexet 

en stor farhåga. Det blir värderat som en skamfylld praktik satt i relation till den respektabla 

heterosexuella sexualiteten.80 Rädslan och skammen består i brottet mot det heterosexuella 

kontraktet som säger att endast kvinnor kan bli penetrerade. När både män och kvinnor görs 

penetrerbara rubbas de polariserade åtskillnaderna mellan könen. På så sätt bryter Pinuppan 

mot samhällets könsdikotomi. Samtidigt vidhåller han ett hegemoniskt ideal, bestående av en 
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vit maskulin bög, som ofta konkurrerar ut andra grupper i en queer kontext.81 Jag klassar därför 

blicken som homosexuellt manlig snarare än queer. 

 

Dyer skriver hur blickar upp mot skyn symboliserar en andlig sida. Han menar att den 

undvikande blicken hos manliga pinuppor, som antingen tittar uppåt eller mot någonting som 

åskådaren inte kan se, tyder på en ambivalens i mäns behandling som objekt. Pinuppans blick 

mot himlen visar hur han strävar bort från sin sexualiserade ställning, vilket är ett sätt att hantera 

den ambivalens som skapas i brottet mot den patriarkala ordningen när mannen förminskats till 

objekt. Han må tittas på men hans blick förnekar det. Pinuppans köttsliga kropp må vara där för 

beskådning, men hans huvud är uppe bland molnen, onåbart för betraktaren. Motståndet mot de 

djuriska drifterna går också ihop med beskrivningen av den manliga sexualiteten som behöver 

tyglas för att inte löpa amok i det civiliserade samhället. Alla manliga pinuppor undviker inte 

betraktarens blick, och inte heller alla mermän från pinuppkategorin. Pinuppor som möter 

åskådarens blick gör detta på ett stirrande sätt, med en penetrerande blick.82  De manliga 

pinuppor som undviker betraktarens blick kan därför läsas som mer penetrerbara, vilket 

korrelerar med Pinuppan och hans genomträngbara bakdel.  

 

Den maskulina instabiliteten hos Pinuppan, som hanteras genom andliga blickar uppåt i hopp 

om att undvika sin sexstämpel eller med en penetrerande blick som kastrerar hen som vågar 

möta den, grundar sig på uppfattningen om att den som tittar är i en aktiv maktposition och den 

som tittas på är passiv och underlägsen den som tittar. Bilder på män, som vill porträttera en 

hegemonisk maskulinitet, behöver utifrån detta hitta olika strategier för att undvika 

sammankoppling med passivitet. Ett exempel på detta är den försäkran som utlovas om den 

manliga kroppens aktiva potential, som görs via den manliga pinuppans posering och 

kroppsbyggnad. Vanligtvis påvisas detta med diverse aktiva aktiviteter, där den manliga 

pinuppan bär på något eller sportar. Detta gäller inte denna bild men Pinuppans stora muskler 

visar att han har tagit ett och annat aktivt simtag.83  

 

Dyer skriver hur objektifierade män porträtteras olika beroende på rasuttryck. Vita män skiljs 

åt utefter klasstillhörighet och rasifierade män klumpas ihop med den vilda naturen. I fallet med 
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rasifierade män säkerställs alltså den aktiva positionen med hjälp av konnotationer till 

vildmarken. Naturligheten påvisas med scenarier som ger en känsla av djungel eller ett djuriskt 

uttryck/poserande.84 Mermän är ständigt porträtterade i en naturmiljö, trots sin vithet. Detta har 

antagligen att göra med att havsfolket till hälften är fiskar. Deras fisklighet verkar förhindra en 

utveckling av havsfolket som aldrig ses ta sig upp ur sin akvatiska miljö, bygga någonting under 

vattenytan eller ens vara påklädda. De enstaka mermän från mitt urval som var iklädda kläder 

bar antika krigsmunderingar som av en händelse misslyckats med att dölja sårbara kroppsdelar 

som bröst och mage. Mermannen verkar vara förpassad till att vara ett sexualiserat och 

okultiverat naturväsen, oförmögen att skapa annat än treuddar och tiaror av snäckor. Av detta 

görs han exotisk. En exotifierad person ses som spännande och intressant på grund av sin 

främmande kultur.85 Blicken på Pinuppan och mermän överlag är därmed exotifierande.  

 

8.2.3 Performativt gestaltande av genus 
Könskodningen av Pinuppan vilar på hans muskelmassa då han saknar ett aktivt (maskulint) 

kroppsspråk och hans genitalier förblir hemliga för åskådaren. Även om mermannen till synes 

saknar penis hänger inte den fallocentriska makten på själva organet.86  Det är myten om 

fallosen som representerar makt, inte könets existens eller utformning. Penisen i sig själv kan 

aldrig uppnå fallosens auktoritära mystik. Detta gäller även alla andra maskulina attribut som 

samtliga strävar mot den ouppnåeliga fallosmyten.87 Att addera en slak, sladdrig penis, skulle 

inte hjälpa mermannens strävan mot maskulinitet, inte heller en erigerad sådan som har en 

benägenhet att se fastklistrad ut, även på ett mänskligt underliv. Eftersom att Pinuppan ligger 

på mage går det inte att utesluta möjligheten för närvaron av ett kön men emfasen i bilden ligger 

på hans penetrerbara rumpa och inte på hans potentiella möjlighet till att penetrera. 

 

Muskelstyrka är en stark symbol för manlig makt. Den ses som biologiskt kopplad till den 

manliga kroppen och brukbar för att dominera kvinnor likaväl som svagare män. Framhävandet 

av det fysiska legitimerar en manlig maktdominans då den medfödda naturliga styrkan ses som 

ofrånkomlig och härrör från essensen av den manliga kroppen. 88  Trots muskelmassans 
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essentiella manlighet görs musklerna, mystiskt nog, inte synliga av sig själv. Synliga muskler 

är ett resultat av muskelbyggande, en insats för att uppnå såväl skönhet som makt. Förutom att 

utstråla biologisk manlighet, aktivitet och prestation är muskler även falliska i sin hårdhet. 

Hårdheten påvisas dels i musklernas kvadratiska form men kan också framhävas ytterligare 

med hjälp av poser som aktiverar muskler eller skapar linjer i bilden.89 Pinuppan har mer en 

rundad feminin form (även om en vinkel framhävs med armbågens ställning i denna bild), 

mycket på grund av den böjda fiskstjärten. På så sätt är fiskstjärten en feminiserande komponent 

för alla mermän. Förutom fiskstjärten är Pinuppans rygg och rumpa rundade, samtidigt som den 

fasta muskulösa kroppen ger intrycket av att vara av hårt virke.  

 

Den överdrivna muskelmassan utstrålar inte enbart manlig dominans. Kroppsmodifikation, som 

muskelbyggande ingår i, är en omarbetning av den naturliga kroppen och gör den därmed 

artificiell. Det artificiella är starkt förknippat med femininitet samt marginaliserade 

maskuliniteter som samtliga ses som mindre autentiska än den hegemoniska maskuliniteten. En 

hyperbol framställning kan istället för att manifestera maskulinitet tolkas som en imitation eller 

överdrift och på så sätt förlora sin dominanta ställning.90 Äkta maskulinitet förväntas härröra 

från manskroppen i sig själv och musklerna görs i processen av maskulint kodade 

sysselsättningar. Att gå på gym sju dagar i veckan med proteinshakes och skivstänger blir 

istället ett allt för överdrivet sätt att försöka uppnå maskulinitet på. Själva försöket utplånar det 

naturliga som maskuliniteten sägs vila på vilket gör kroppsbyggnaden artificiell. Det 

hegemoniska maskulinitetsidealet förblir alltså ouppnåeligt för Pinuppan, trots hans stora 

biceps.  

 

Det är inte musklerna i sig själva som sänker Pinuppans rang på maskulinitetsstegen utan 

kombinationen av den exponerade och sexualiserade manskroppen, som frambringar den 

homosexuellt manliga blicken, tillsammans med det hyperbola, artificiella, perfekta utseendet 

samt de rundade feminina formerna som framställs i den passiva kroppsställningen. 

 

8.2.4 I förhållande till sjöjungfrun 
Det är mer än Pinuppans blick mot skyn som utstrålar andlighet i bilden. Moln skingrar sig för 

uppenbarelsen av Pinuppan som ligger utsträckt på skimrande (heligt) vatten med händerna 

knäppta som i bön och ett allvarsamt ansikte som blickar upp mot det som placerat honom i sin 
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strandade, underkastade position. Denna heliga framställning går väl ihop med det vanligt 

förekommande motivet av sjöjungfrur i kristen konst, vilket egentligen är ganska egendomligt 

då sjöjungfrur inte förekommer i den kristna mytologin. Sjöjungfrun blev ett populärt motiv 

under medeltiden som symbol för köttslig frestelse, vilket också ledde till att ordet mermaid 

anknöts och användes som synonym för prostituerade i England denna tid.91 Samma köttsliga 

tillika andliga stämning återfinns i Merman in Blue, vilket också ger en ledtråd till Pinuppans 

skrå. 

 

Sjöjungfruns huvudsakliga sysselsättning, förutom att förföra sjömän, brukar vara att beskåda 

sin spegelbild i handhållna speglar och att kamma sitt långa hår. Denna fåfänga verkar ha lett 

fram till att hela sjöjungfrusläktet nästan uteslutande porträtteras som vackra och tilltalande.92 

Denna fåfänga går att se hos Pinuppan också. Han har ingen kam eller spegel till hands men 

hans hår är välfriserat och kort, nog har han haft tillgång till en frisör i havsriket. Den klara 

vattenytan reflekterar säkerligen hans perfekta spegelbild, om han bara skulle slita blicken från 

den intressanta skyn. Den muskulösa kroppen, i sin artificiella perfektion, har han lagt mycket 

tid på för att fullända, och det är inte av hälsoskäl han skaffat en sådan kropp. Hans solbränna 

skvallrar om att detta inte är första gången han ligger och solar uppe vid ytan, något som även 

det kan ses som en akt av fåfänga. Följaktligen är Pinuppans attribut i samklang med 

sjöjungfruns, även om sjöjungfrur i regel porträtteras bleka och smala istället för solbrända och 

muskulösa. 
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8.3 Romantikern 

 
 
8.3.1 Beskrivning av Romantikern 
[A] Merman’s Kiss, är skapad av Emerald De Leeuw och laddades upp på DeviantArt 2006.93 

Bilden finns också tillgänglig som omslag till en novell med titeln Kidnapped by a Merman, 

skriven av Tiffany Wallace, upplagd 2014.94  
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En merman och en ung kvinna omfamnar och kysser varandra i en undervattensmiljö. 

Havsbottnen är mörk och utgörs av algbeklädda klippblock som ligger utspridda på 

sandbottnen. Mörka skepnader i fiskform skymtar fram i bakgrunden, annars verkar 

omgivningen tämligen tom och livlös. Vattenytan lyser som en isblå sol som strålar ner i djupet. 

Kvinnan har sina armar om mermannens hals och håller bensax om hans liv. Mermannen bär 

upp kvinnan med ett par muskulösa armar och har ett fast grepp om kvinnans bakdel. Paret syns 

i profil med kvinnans kropp och ansikte vinklat mot åskådaren och mermannens bortåt. Båda 

är så inne i kyssen att de blundar. Kvinnans uppburna position, i jämförelse med mermannen, 

ger intrycket av att hon nyligen dykt ner i vattnet, vilket också hennes långa blonda hår antyder 

som sveper i en böljande rörelse. Båda kropparna är vita men mermannens hy är något blekare 

med en blå nyans. Kvinnan har en skimrande ton som gör henne mer framträdande i bilden. 

Kvinnan ser väldigt ung ut, kanske på grund av att hon klänger på mermannen som ett litet barn 

och att hon är mindre än honom. Hon är iklädd i ett par ljusblå trosor med matchande BH och 

är sminkad med vattenfast maskara och grön ögonskugga. Mermannen är naken men hans 

likbleka hy övergår gradvis till blå fiskfjäll på underkroppen. Fiskfjällen mynnar ut i en bastant 

fiskstjärt med en fena som ser ut att bestå av hår. Mermannens frisyr är långväxt och står 

onaturligt rakt ut som en tångruska vajandes i vattnet. 

 
8.3.2 Blickar och sexualitet 
Den unga kvinnan må ha sina ögon slutna men det är utan tvivel hon som är huvudpersonen 

och bäraren av blicken i denna bild. Bilden visar en kvinnlig fantasi om en kärleksaffär mellan 

en otämjd, djurisk (fisklig) man och en oskuldsfull ung flicka. Historien skriver nästan sig själv. 

Efter många om och men, det kan inte ha varit lätt att få ihop det med en vattenlevande 

fiskperson, har flickan äntligen fått sin fiskman på kroken som förseglar sin uppoffrande kärlek 

med en kyss.  

 

Då Romantikern förekommer på bokomslag för romantiska och erotiska romaner (se omslagen 

till bokserien The Merman av X. Arate, boken Mermen Of Lorelei’s Lair av Daniel McTavish 

eller trilogin Mermen of Ea av Shira Anthony) går han att förstå som en representation av 

kärleksobjekt i ett litterärt narrativ. 959697  Tania Modleski menar att masskultur riktad mot 

kvinnor, som romantiska och gotiska romaner, går att läsa som kvinnliga fantasier där den 
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kvinnliga protagonisten hämnas, å sina läsares vägar, på det misogyna samhället genom att 

uppnå sin eftersträvade kärlek. Romantikgenren är uppbyggd på ett vinnande koncept som alltid 

ser likadant ut. En ung, oskuldsfull, fattig eller medelklasstjej blir uppvaktad av en äldre, snygg 

och rik man. Mannen förvirrar tjejen med en fientlig inställning och ständiga hot om 

förolämpningar, ibland även våld. I slutet visar sig otrevligheterna bero på något missförstånd 

och mannens kärlek till flickan tillkännages, som självklart besvarar den.98 Konceptet kan 

tyckas utdaterat men verkar trots det fortfarande användas (se exempelvis bästsäljaren Femtio 

nyanser av honom).99 Modleski hävdar att en stor del av njutningen av att läsa sådana historier 

ligger i vetskapen om att det är kvinnan som i slutet vinner, trots mannens dominanta och 

burdusa fasoner. 100  Det är inte svårt att föreställa sig att Romantikern har samma 

personlighetsdrag som romantikgenrens kärleksobjekt. Han ser äldre ut än sin motpart (även i 

de homosexuella representationer där en merman parats ihop med en människoman), hans 

omänskliga sida går att läsa som hotfull för protagonisten och han har i bilden dukat under för 

kvinnans oemotståndliga kärlek. Handlingen som i litteraturen förvandlar tyranniska, hotfulla, 

opålitliga, svekfulla och skräckinjagande män till fromma äkta makar har i denna bild 

transformerat ett vilt havsvidunder till en tillitsfull kärlekspartner. 101  En förvandling från 

grottman till det moderna idealet av en man som respekterar kvinnor, är i kontakt med sina 

känslor och bryr sig om sitt utseende.102 Romantikerns koppling till masskultur i form av 

litteratur skriven för kvinnor sätter honom i en feminin position i fiktionens värld. Populärkultur 

riktad mot kvinnor får inte samma status som mansorienterad kultur. 103 Detta går exempelvis 

att se i uppvärderandet av manligt förknippade genrer samtidigt som kvinnlig fiktion förringas 

som tantsnusk och kallas för ”porr för kvinnor”.104 

 

Det som skiljer Romantikern från den litterära mallen är den ekonomiska aspekten. Mermän 

äger inga materiella ting. De verkar inte vara knutna till en kapitalistisk samhällsuppbyggnad. 

Istället för pengar förför Romantikern enbart med sitt erotiska kapital. En aspekt som förstärker 
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detta kapital är hans exotiska annanhet. Frizzoni skriver hur exotiska aspekter används för att 

förhöja sexuell attraktion mellan karaktärer.105 Romantikerns exotiska potential blir till genom 

hans djuriska påbrå och sin främmande icke-kapitalistiska kultur. Den romantiska myten ger 

sken av att pengar inte har någon betydelse när det kommer till kärlek, men som Modleski visar 

så har ekonomiskt kapital en stor betydelse för att mannen ska ses som åtråvärd.106 Därför gör 

Romantikerns ekonomiska brister att han inte uppnår kraven för att vara en lämplig gemål för 

en människa som befinner sig i ett kapitalistiskt system. Romantikern kan därför inte bli mer 

än en fantasi. 

 

Även om bilden har ett implicit kvinnligt heterosexuellt perspektiv är den manliga blicken 

också närvarande. Det är kvinnokroppen som är i fokus medan Romantikern i mångt och 

mycket döljs. Den uppvinklade kvinnokroppen gör att bilden exponerar mer kvinnlig hud än 

mermannens kropp. Den unga kvinnans ben och armar skyler stora delar av Romantikerns 

mänskliga överkropp, hans ansikte är bortvänt från åskådaren och hela hans färgpalett utgörs 

av dova färger som gör att han smälter in i bakgrunden. Han blir mer en accessoar än ett erotiskt 

föremål att sukta över. Det blir istället kvinnan som får stå för en självmedveten objektifiering. 

Mulveys begrepp to-be-looked-at-ness gör sig därmed påmind.107 Det självmedvetna syns i 

kvinnans onaturliga kroppspositionering, sminket i ansiktet och underkläderna. Överkroppen 

är vinklad mot åskådaren, som att hon vet om att hon blir beskådad, fötterna är vinklade i en 

pekande position och magen ser ut att vara indragen. Underkläderna understryker den intima 

situationen men hon är för respektabel för att kasta kläderna helt. 

 
8.3.3 Performativt gestaltande av genus 
Som jag nämnde i metodkapitlet liknar Romantikern utseendemässigt Pinuppan. Båda har det 

generiskt vita, muskulösa, slätrakade, unga utseendet som dominerat media sedan 1980-talet.108 

Diskussionen om manlig muskelmassa går således även att applicera på Romantikern. Hans 

styrka påvisas, förutom hans muskulösa utformning, genom att han bär upp den unga kvinnan, 

vilket samtidigt positionerar honom som starkare än henne. Precis som Pinuppan saknar han de 

falliska kvadratiska formerna men hans kroppsform är inte speciellt rundad, förutom vid själva 

sjöjungfrustjärten.  
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Motparten och den romantiska stämningen är de avgörande skillnaderna från Pinuppan. Dessa 

aspekter påverkar även den kroppsliga gestaltningen. Eftersom motparten/kvinnan har en så 

stor del i hur Romantikerns kropp poserar blir kvinnans roll avgörande för hur Romantikern 

sexualiseras och vilka kroppsdelar som framhävs. Som sexuellt objekt för den heterosexuella 

kvinnan framhävs helt andra kroppsdelar än hos Pinuppan, som ska tilltala en homosexuell man. 

I pornografi går det att utläsa vad som definieras som sexuellt och åtråvärt inom en kultur under 

en given tid.109 Där blir det tydligt vilka kroppsdelar som laddas med erotiskt kapital. Inom 

mainstreampornografin är det närgångna närbilder på kön, bröst, rumpa och ansikte som 

premieras – samtliga vanliga områden för slutscenens obligatoriska ejakulation att landa på om 

manliga porrskådespelare är med.110 Romantikern saknar synliga genitalier, hans bröst faller i 

skuggan av den kvinnliga motparten, likaså hans rumpa som skuggas av kvinnans ben och hans 

ansikte syns bara i halvprofil. Istället är det den unga kvinnan som i större utsträckning visar 

upp erotiskt laddade kroppsdelar. Hennes ansikte har en central roll i bilden och är detaljerat 

tecknat med en lidelsefull min. Rumpan görs extra sexuell med Romantikerns hand hårt 

omfamnande hennes skinka, en placering som ursäktas med den uppbärande funktionen i posen, 

men hur långt in sitter egentligen hans fingrar? Brösten döljs av kvinnans egna arm men 

medvetandegörs med hjälp av BH:n och könet antyds med hennes särade ben som saxar 

Romantikern samt skuggningen av hennes skrev som påbörjas vid höftbenet. Eftersom att det 

sexuella överlåts på Romantikerns motpart får han inte en hypersexuell status som kolliderar 

med hans maskulinitet.  

 
8.3.4 I förhållande till sjöjungfrun 
Förutom att vara en romantisk fantasi går Romantikern även att läsa som en dödlig karaktär. 

Som en del av sjöjungfrusläktet har Romantikern det dåliga ryktet att då och då lura ner lyckligt 

ovetande personer i vattendrag för att dränka dem. Denna manskaraktär byggd på dödlig fara 

och erotisk spänning är vanlig i gotiska romaner och kriminalare. Frizzoni kallar denna 

representation för homme fatale. Homme fatale-karaktären är farlig för att han är en 

kvinnotjusare, någon som det är osunt att kära ner sig i då han har mästrat konsten att charma 

sina kärleksbyten. 111 Bilden säger ingenting om vad som händer efter kyssen. Risken finns att 

Romantikern vägrar släppa taget om sin käresta som aldrig får återvända till ytan. Det som 

öppnar för denna olycksbådande tolkning är undervattensmiljön, det fasta greppet Romantikern 

                                                
109"Dyer,"Richard,"Culture$Of$Queers,"Routledge,"Hoboken,"2002,"s."187."
110"Ibid,"s."191."
111"Ibid,"s."34–37. 
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håller om kvinnan, hans misstänkt undvikande blick och det faktum att Romantikern är en 

merman. 

 

Även om Romantikern till synes saknar en mänsklig penis fungerar hans fiskstjärt som en 

fallossymbol. Något som är en vanligt förekommande tolkning av sjöjungfrustjärten. 112 

Fiskstjärten är lång och bastant. Den böjer sig något uppåt mot den unga kvinnan, så att det ser 

ut som att den rycker till i förväntan. Romantikerns avlånga kroppsform gör att hela han går att 

se som en fallos, med stjärtfenorna som testiklar och kvinnan som kysser toppen av penisen. 

Av denna falliska läsning visar bilden ett kvinnligt begär till det manliga könet. Detta går att 

läsa som en objektifiering av penisen där kvinnan använder den som ett objekt för sin egen 

njutning.  

 

Som en homme fatale och fallossymbol framställs Romantikern på ett sätt som sjöjungfrun 

tidigare gjorts. Så gör även hans avsaknad av ekonomiskt kapital. Som havsfolket i 

sjöjungfrusagan Abdullah the fisherman and Abdullah the Merman äger Romantikern 

ingenting.113 Omgivningen visar inte heller på några innovativa förmågor hos havsfolket. Det 

enda som skymtar i bakgrunden är deras ensidiga fiskföda.  

 

                                                
112"Hayward,"Philip,"2017,"s."15."
113"Burton,"Richard"F.,"Uppdaterad:"2016P03P27,"Hämtad:"2017P04P10. 
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8.4 Fiskpojken 

 
 
8.4.1 Beskrivning av Fiskpojken 
Merman, Rin King of the Oceans gjordes 2013 av DeviantArtprofilen Asano-nee.114 

                                                
114"AsanoPnee,"Merman,$Rin$King$of$the$Oceans,"http://asanoPnee.deviantart.com/art/MermanP
RinPKingPofPthePOceansP378905260,"Skapad:"2013P06P18,"Hämtad:"2017P03P28."
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Ett havsvidunder, med överkroppen av en ung man och nederdelen av en ödlelik fisk, har tagit 

sig upp ur de mörka djupen redo att dra ner sitt nästa byte till bottnen. Den mänskliga överdelen 

porträtterar en likblek yngling med ansiktet riktat rakt mot åskådaren och armarna i en ställning 

som om han förberedde sig på att greppa tag eller klösa. Hans fingrar är långa och smala och 

mellan dem växer genomskinlig simhud. Naglarna är mörka och vassa som klor. Fiskstjärten 

framhäver den aggressiva kroppspositioneringen då den är krökt som att den tar sats för att 

simma snabbt framåt. Drakliknande och spetsiga fenor växer hotfullt ner över ryggen och vidare 

över hela fiskstjärten. Varelsen är omgiven av mörkt vatten, som lyser upp i turkost ljus runt 

hans kropp. Den bleka överkroppen i kontrast till de mörka fiskfjällen får det nästan att se ut 

som att halva kroppen är ovanför ytan. Ansiktet har ett mindre aggressivt uttryck än kroppen. 

Formen är avsmalnad och han har tilldragande mjuka drag med fylliga läppar, en näpen näsa, 

oroliga ögonbryn och stora gröna ögon som varsamt betraktar åskådaren. Öronen är långa och 

smala, som en alvs, med gröna tofsar på toppen. Kindbenen är markerade med svart 

krigsmålning, eller om det är gälar. Håret matchar färgmässigt med fiskfenan i mörkblå och lila 

nyanser. Ett grönaktigt skimmer glimrar från hans ena hand, som att han utövar häxkonster. 

 

8.4.2 Blickar och sexualitet 
Fiskpojken har ett obestämt könsuttryck. Han är både feminin och maskulin, därmed androgyn. 

Det enda som ger honom en manskodad könsidentitet är titeln på verket som påpekar att han är 

en merman och kung. Namnet Rin klingar även det könsneutralt (det har dock använts som 

namn på en annan merman i lågbudgetserien Tail of a Mermaid and Merman). 115  Den 

ambivalenta könstillhörigheten gör att han rör sig utanför den heterosexuella matrisens ramar, 

Fiskpojken blir därmed bärare av en queer blick. Den queera blicken vidgar vyerna för en värld 

utanför det dikotoma synssättet på kön och det heterosexuella organiserandet som dominerar 

samhället.  

 

Eftersom Fiskpojkens ansikte är riktat rakt mot åskådaren kan en missledas och tänka att han 

innehar en kastrerande blick, den som förekommer bland manliga pinuppor, men om en tittar 

mer noggrant går det att se att hans blick inte blänger rakt fram utan sneglar lite snett uppåt. 

Sneglandet ger Fiskpojken en orolig och trevande uppsyn. Han väntar på ett tecken för att veta 

vad hans nästa drag ska vara, om det är läge att fly eller illa fäkta. Utifrån en queer läsning går 

                                                
115"Starlight"Productions,"Tail"Of"A"Mermaid"&"Merman"Season"1,"
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPOMin4_48aHhxPCkjeokCzfeh57minfA,"Uppdaterad:"
2017P03P28,"Hämtad:"2017P05P21."
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hans oro att förstå som en misstro mot det heterosexuella samhället som den queera identiteten 

inte känner sig välkommen i. Det heterosexuella samhället ser i sin tur på den queera identiteten 

som ett oförståeligt, utomjordiskt väsen, gömt i mörker där den bör förbli. Detta queera monster 

har dock tagit sig upp till ytan. 

 

Den skrämmande blicken i bilden har även att göra med Fiskpojkens monstrositet. Det 

monstruösa med Fiskpojken är kopplat till hans ambivalenta kön och hans djuriska attribut som 

båda är kopplade till hans kropp, utifrån detta går han att tolka som ett abjekt. Abjektion är en 

psykoanalytisk term som används för att förklara människors största rädslor. Rädsla är både 

skrämmande och lockande eftersom det låter människor få kontakt med sitt omedvetna jag. 

Julia Kristeva skriver om abjektet som varken objekt eller subjekt utan som ett mellanting. Det 

är gränsen mellan det mänskliga och omänskliga som i sin odefinierade form skapar obehag. 

Kristeva skriver att kvinnokroppen görs till abjekt på grund av biologiska funktioner som 

menstruation och barnafödande. Det abjekta skapas således i gränsöverstigande kroppar.116  

Fiskpojken ligger på gränsen mellan djur/människa, man/kvinna, mänsklig/omänsklig, 

barn/vuxen, oskuldsfull/förförisk, lockande/motbjudande. Detta gör att åskådaren ser henom 

som ett monster. 

 

8.4.3 Performativt gestaltande av genus 
Om en tolkar Fiskpojken mer maskulint så går han att läsa som en representation av en 

ikonografisk ung manlighet. Denna manlighet är annorlunda den hypermaskulina som 

iscensätts hos Pinuppan och Romantikern. Istället för att värdesätta muskler idealiseras en 

ungdomlig fysik byggd på smalhet, en hårlös kropp, oskuldsfullhet och androgyna drag. 

Frizzoni kallar denna erotiserade mansfigur för the pretty boy.117 Med sin orörda pojkaktighet 

lockar the pretty boy med sin lena bleka hud, sina mjuka feminina ansiktsdrag och charmiga 

osäkerhet. Han är machomannens motsats och har sin ringa ålder som största erotiska kapital. 

Denna karaktär uppnår däremot sällan den heterosexuella parunionen eftersom han står för nära 

en femininitet och kan ses som omogen, med andra ord inte tillräckligt maskulin.118 Med detta 

går det att se hur femininitet är sammankopplat med ungdom. Fiskpojkens unga kropp bär på 

feminint kodade drag samtidigt som den ringa åldern också pekar på en inneburen oerfarenhet, 

                                                
116"Kristeva,"Julia,"Powers$of$Horror:$An$Essay$on$Abjection,"New"York:"Columbia"University"Press,"
1982,"s."1f,"77."
117"Frizzoni,"Brigitte,"2009,"s."32."
118"Ibid. 
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inte minst sexuellt. I ett auktoritärt styrt patriarkat premieras inte oerfarenhet. Där likställs det 

maskulina med dominant styre, inte med osäkerhet eller okunskap. Connell kallar denna typ av 

marginaliserad maskulinitet för underordnad. Den underordnade maskuliniteten underordnas 

den hegemoniska på grund av sin misslyckade maskulinitet. De maskulina attributen som den 

underordnade saknar kan vara egenskaper som mod, självsäkerhet och pondus eller yttre 

genusframträdanden som utseende och kroppsspråk. I den underordnade kategorin fungerar 

både komponenterna ung ålder och femininitet som avmaskuliniserande aspekter.119 

 

Fiskpojkens feminina attribut ger honom en tvetydigt androgyn genusposition. 

Androgynitetsbegreppet fungerar på flera sätt. Dels kan androgynitet beskriva genusbrottet som 

begås när en bestämd könsidentitet inte matchar med genusattributen angivna för dess kön, 

exempelvis när en kvinna innehar maskulina egenskaper eller fysiska attribut. I ett annat 

avseende ställer sig androgyniteten utanför könsdikotomin och står för en egen estetik och 

uppsättning av egenskaper. I en polariserad värld ses det androgyna som störande då den inte 

rättar sig efter den dikotoma ordningen. 120  Fiskpojken går att förstå på båda sätten. Han 

uppfyller inte normerna för en hegemonisk maskulinitet på grund av sina feminina drag. Han 

går därmed att förstå som en sammanblandning av femininitet och maskulinitet. Samtidigt är 

hans könsmarkörer så otydliga att han kan förstås som att stå utanför det dualistiska 

könssystemet.  

 

Eftersom det androgyna bryter mot normativa föreställningar om kön misstänkliggörs 

androgyna individer för att bryta mot andra samhälleliga kontrakt. De möts av misstroende och 

blir förstådda som amoraliska.121 Som brytare av genuskontraktet och fiende till det normativa 

samhället går det att likställa androgynitet med queerbegreppet i dess bredare mening. Precis 

som det queera, ifrågasätter och omförhandlar det androgyna förutbestämda idéer om 

könsnormer. Det androgyna behöver inte nödvändigtvis innebära en sexuell avvikelse av 

heteronormen men öppnar ändå för en sådan tolkning. 

 

Det anti-androgyna går att se i hur kulturen porträtterar androgynitet och vilka som får 

representera den. Meredith Li-Vollmer och Mark E. LaPointe skriver om hur antagonister i 

                                                
119"Connell,"R."W,"2008,"s."116f."
120"Heilbrun,"Carolyn,"”Further"notes"toward"a"recognition"of"androgyny”,"Women’s$Studies,"Vol."
2,"1974,"s."143f."
121"LiPVollmer,"Meredith,"LaPointe,"Mark"E.,"”Gender"Transgression"and"Villainly"in"Animated"
Film”,"Popular$Communication,"Vol."1(2),"Lawrence"Erlbaum"Associates,"Inc,"2003,"s."91. 
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tecknade filmer görs farliga med hjälp av androgyna porträtteringar som sätts i relation till 

könsnormativa protagonister. En kroppspositionering de uppmärksammar som 

androgyniserande är en stel och ofta gömd underkropp. Flera manliga antagonister döljer benen 

med långa mantlar eller kniper ihop dem, likadant när de befinner sig i sittande position då de 

håller benen korsade eller tätt ihop, som väluppfostrade damer. Ofta används kvinnligt kodat 

kroppsspråk på överkroppen, som överdrivna handrörelser samtidigt som armbågarna är stelt 

fästa vid sidorna. Feminina gester spiller över i en queer stereotyp, på så sätt är sexism och 

homofobi sammanlänkade. Den androgyna antagonisten är farlig eftersom han agerar som en 

kvinna, och i med det som en omanlig fjolla.122 Fiskpojken går att koppla samman med denna 

antagonistiska roll. Bilden är mörk och Fiskpojkens kroppsspråk är hotfullt. Hans androgynitet 

samspelar med det hotfulla uttrycket. Likt den onda i en tecknad film är hans armbågar stelt 

hållna mot överkroppen samtidigt som händerna verkar vara i rörelse. De långa klorna är inte 

bara rovdjursaktiga utan också feminiserade, välmanikyrerade och möjligtvis nagellackade i sin 

mörkgröna färg. Sjöjungfrustjärten fungerar som en mantel som motverkar en maskulin 

bredbenthet. Fiskpojken är det heteronormativa samhällets fiende. En feminin fjolla, brytare av 

genuskontraktet och därmed farlig och amoralisk på alla plan. 

 

8.4.4 I förhållande till sjöjungfrun 
Fiskpojkens oerfarna och oskuldsfulla ungdomlighet går väl ihop med sjöjungfruns 

oskuldsstatus och vanliga porträttering som ung. Han har också ett liknande utseende som blek 

och smal. Det enda som saknas är det långa, välborstade håret (även om hans är välfriserat och 

möjligtvis färgat) och ett par blottade bröst. Då Fiskpojken saknar maskulina attribut går det att 

tolka honom som kvinnligt väsen. Det enda som könar Fiskpojken är, som tidigare nämnt, titeln 

på bilden. Hans kungatitel går in i sjöjungfrusläktets bild som patriarkalt styrd av en ensam 

mansgestalt med makt över vattenelementet. Av de sjöjungfruberättelser som tidigare tagits upp 

leds exempelvis havsfolket i Abdullah the fisherman and Abdullah the merman av en konung 

och Triton styr i Den Lilla Sjöjungfrun.123124 Fiskpojken skiljer sig från båda dessa havskungar. 

Den största skiljelinjen består i hans ungdomlighet. Som jag redogjorde för i Sjögubbens kapitel 

är ålder en avgörande aspekt när det kommer till patriarkala styren. Äldre män dominerar yngre 

män i ett patriarkat, vilket underminerar Fiskpojkens trovärdighet som regent hos havsfolket.125 

                                                
122"LiPVollmer,"Meredith,"LaPointe,"Mark"E.,"2003,"s."89,"100f,"103."
123"Burton,"Richard"F.,"Uppdaterad:"2016P03P27,"Hämtad:"2017P04P10."
124"Dundes,"Lauren,"Dundes,"Alan,"2000,"s."120."
125"Ericsson,"Christina"(red.),"1993,"s."132. 
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Fiskpojken som är krönt till kung har troligtvis ett råd av äldre mermän som sitter på makten 

under tiden som Fiskpojken leker av sig sin ungdomlighet. Hans glittrande hand påvisar att han 

har någon slags kunskap om häxkonst, vilket går att förstå som ett maktverktyg. Magi är 

däremot inte en odelat gynnsam maktaspekt i ett patriarkat eftersom det är starkt förknippat 

med femininitet. Exempelvis gäller detta i den fornnordiska mytologin där magiutövning 

förstås som ett kvinnligt göromål och män som brukar trollkonst stämplas som omanliga.126 De 

havskungar som brukar magi gör ofta detta genom ett föremål, exempelvis en treudd som Triton 

i Den Lilla Sjöjungfrun.127 Fiskpojkens magiska förmågor är däremot förkroppsligad i hans 

hand vilket spär på hans femininitet snarare än förstärker hans kungatitel. 

 
8.5 Sammanfattande resonemang om samtliga mermän 
De olika kategorierna har påvisat en bredd på blickar och sexualitet när det gäller 

porträtteringen av mermän. Jag har argumenterat för att den blick som är inbyggd i Sjögubben 

är den heterosexuella mannens. Sjögubbens ålder och passivitet framställer honom som en 

asexuell farbror vilket gör att han inte konkurrerar med den heterosexuella mannen som sexuellt 

ideal. I förhållande till sjöjungfrun görs Sjögubben ointressant att åskåda och sjöjungfrun till 

ett åtråvärt objekt, vilket passar ihop med den heterosexuella matrisens ramverk. Den blick som 

dominerar Pinuppan är den homosexuella mannens. Han har en hypersexuell framtoning som 

framhävs genom en exponering av erotiskt laddade kroppsdelar som ansikte och rumpa. Hans 

penetrerbara rumpa ställer honom utanför det heterosexuella ramverket, annars följer han strikt 

det populärkulturella mansidealet. Pinuppan försöker hantera instabiliteten av att vara ett 

manligt objekt genom olika strategier. Bland annat genom muskler som utlovar aktivitet samt 

andliga och i vissa fall kastrerande blickar. I Romantikern finns en heterosexuellt kvinnlig blick 

inbyggd, även om den heterosexuellt manliga blicken också finns där. Romantikern passar in 

som kärleksobjekt i den litterära romantikgenren. Han får en roll i ett narrativ om en kvinna 

som omvandlar en djurisk och farlig maskulinitet till en älskande partner. På grund av sina 

ekonomiska brister blir han inte mer än en exotisk fantasi. Fiskpojken är bärare av den queera 

blicken. Hans queera identitet och gränsöverskridande uttryck gör honom till ett monstruöst 

abjekt. Samtliga mermän förpassas till att vara ett okultiverat naturfolk oförmögna att ta sig upp 

ur vattnet eller att skapa någonting. I och med det blir de exotifierade och feminiseras de. 

 

                                                
126"Solli,"Brit,"“Queering"the"cosmology"of"the"vikings:"a"queer"analysis"of"the"cult"of"Odin"and"
‘Holy"white"Stones’”,"Journal$of$Homosexuality,"Vol."54"(1/2),"The"Haworth"press,"2008,"s."192."
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Mermännens performativa gestaltning av kön skiljer sig åt beroende på blick och antydd 

sexualitet. Sjögubben har tydliga maskulina attribut och lider inte, som de andra mermännen, 

av ett kastrerat fiskunderliv. Däremot utesluter hans asexuella gubbighet den ideala 

maskuliniteten som hänger sig åt heterosexuell reproduktion. Sjögubbens kungakrona 

säkerställer dock en maktposition och även heterosexualitet eftersom ätten är något som måste 

föras vidare. Musklerna är det som könsmarkerar Pinuppan, som annars har feminina drag i 

ansiktet och en rundad kroppsform. Hans maskulinitet försvagas på grund av den sexualiserade 

positionen, den passiva kroppsställningen, de rundade formerna samt det hyperbola och 

artificiella utseendet. Romantikerns genuspositionering vilar också på musklerna, som 

framhävs extra då han bär på sin motpart. Romantikerns motpart tar rollen som sexuellt objekt 

vilket stabiliserar Romantikerns maskulinitet. Samtidigt feminiseras han av att befinna sig i ett 

kvinnligt narrativ som kärleksobjekt och i en kvinnlig genre. Fiskpojkens könsposition är 

ambivalent eftersom han är androgyn och queer. Som erotiserad mansfigur går han in i ett ideal 

som bygger sitt erotiska kapital på ungdom. Det ungdomliga idealet underordnas den 

hegemoniska maskuliniteten. Fiskpojkens androgyna ställning och hotfulla uttryck målar upp 

honom som en fiende till det heteronormativa samhället. Till skillnad från tidigare 

sjöjungfruforskning, som säger att mermannen marginaliseras på grund av sitt kastrerade 

tillstånd, menar jag att mermännen feminiseras på andra grunder och att addera en slak eller 

erigerad penis inte hade stärkt mermännens maskulinitet.  

 

När det kommer till den intertextuella relationen med sjöjungfrun och hennes mytbildning 

förhåller sig vissa mermän närmare hennes porträttering än andra. Sjögubben fungerar som en 

total motpol till sjöjungfrun i alla avseenden. Han skulle kunna gå att läsa som en manlig version 

av sirenen snarare än sjöjungfrun på grund av sina fågellika kännetecken. Pinuppan har sin 

fåfänga som gemensam egenskap med sjöjungfrun. Däremot ser hans skönhetsideal helt 

annorlunda ut då han är solbränd, korthårig och muskulös. Den religiösa stämningen i 

Pinuppans bild kopplar ihop honom med sjöjungfruns återkommande roll som motiv för 

köttslig frestelse i kristendomen. Romantikerns stora fiskstjärt går att förstå som en 

fallossymbol, vilket är ett vanligt synsätt inom sjöjungfrulogin. Han går också in i den 

traditionella parrelationen mellan människa och sjöjungfru som förekommer både i mytologi 

och nutida populärkultur. Fiskpojken liknar sjöjungfruns porträttering mest av alla. Han är blek, 

smal, ung och oskuldsfull. Han har också en hotfull femininitet, precis som sjöjungfrun. 

Fiskpojkens unga ålder förringar hans kungatitel och hans magiska egenskaper gör honom 

mindre trovärdig som patriarkal maktutövare. 
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Enligt Briggs har två mermanutseenden funnits tillgängliga i sagor och mytologier. En vacker 

och en ful som saknar intresse för människovärlden. 128 Gestaltningen i den grekiska mytologin 

och i sagan från Tusen och en Natt går ihop med det förstnämnda alternativet. Där är 

mermännen muskulösa, ståndaktiga och vackra, starkt påverkade av en polariserad syn av 

könen. Pinuppan och Romantikern faller in i denna kategori. De saknar däremot den bastanta 

skäggväxten och treudden. Istället för att uttrycka patriarkal dominans med ålder och vapen har 

de istället konstruerats som lustfyllda objekt. Pinuppan är den homosexuella mannens erotiska 

fantasi och Romantikern den heterosexuella kvinnans romantiska dagdröm. Båda är starkt 

influerade av den generiska mannens standardiserade utseende. Sjögubben passar in i Briggs 

fula mermankategori, men Fiskpojken går utanför hennes dikotoma uppdelning. Han är varken 

ful eller ståndaktig och muskulös. På så sätt gör han avbrott från tidigare sjöjungfrulogi gällande 

mermän. 

 

9.!Slutsatser  
I mitt analysmaterial finns olika genuspositioner och sexualiteter representerade. De 

mermännen som representeras som attraktiva framställer den generiska bilden av den 

objektifierade mannen som gällt i västerländsk populärkultur sedan 1980-talet. Han är vit, 

muskulös, ungdomlig och saknar kropps- och ansiktsbehåring. Detta sexuella ideal ser likadant 

ut både för de representationer som implicerar den heterosexuellt kvinnliga blicken som för den 

homosexuellt manliga. Representationer utanför denna gestaltning visas som asexuella eller 

farliga. De förhandlande strategier som försöker motarbeta de sexualiserade mermännens 

objektposition påvisar att vi lever i en norm där kvinnan i första hand objektifieras, inte mannen. 

Detta görs extra tydligt i Romantikerns bild. Hans sexuella framtoning emfaseras av hans 

exotiska annanhet men det är den kvinnliga motparten som främst objektifieras. I och med 

Romantikerns förvandling från monstruös best till kärleksfull partner påvisas han som i kontakt 

med sina känslor, vilket går i samklang med ett rådande mansideal. Sjögubben i relation till 

sjöjungfrun konstruerar en dualistisk syn på könen där sjöjungfrun görs åtråvärd och Sjögubben 

asexuell. Fiskpojkens uttryck påvisar den queera identitetens utsatta situation i det 

heteronormativa samhället. Hans roll gentemot de andra mermantyperna tydliggör den rådande 

normen i samhället som bygger på en binär uppdelning av könen. 
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Samtliga mermantyper är sammankopplade med en feminin position i olika avseenden. Den 

hyperbola maskuliniteten hos Pinuppan tippar över i en artificiell överdrivenhet och hans 

översexuella utseende markerar en homosexuell, feminiserad, maskulinitet. Romantikern 

feminiseras i sin sammanblandning av romantikgenren där han görs till ett objekt under en 

kvinnlig blick. Av den förminskas han till en kärleksslav som kapitulerat under det monogama 

tvåsamhetsprojektet. Den monstruösa Fiskpojken får en avmaskuliniserad queer status på grund 

av sin gränsöverskridande karaktär. Hans auktoritära kungatitel undermineras av hans unga 

ålder och magiska förmågor. Pinuppan, Romantikern och Fiskpojken har samtliga rundade 

sjöjungfrustjärtar som feminiserar deras kroppsform. Den enda mermantypen som skonats från 

en feminiserad markör är Sjögubben som visserligen inte når upp till en hegemonisk 

maskulinitet men som uppvärderas gentemot resterande typer på grund av sin krona och den 

implicita icke-sexualiserande blicken från den heterosexuella mannen. Mermännens olika sätt 

att avvika från den hegemoniska maskuliniteten tror jag är grunden till mermannens 

marginaliserade ställning i kulturen snarare än deras kastrerade tillstånd som tidigare studier 

menar. 

 

I analysen medvetandegjordes mermannens exotiska potential. Det exotiska framkommer från 

mermannens sexualiserade, djuriska och okultiverade porträttering. Exotifiering är tätt 

sammanbundet med rasifiering och klass, då det spännande i det exotiska ofta härleds ur en 

kulturell annanhet.129 Trots detta så bestod bilderna från mitt urval endast av vita mermän. 

Bristen på rasifierade mermän vore intressant att undersöka vidare, särskilt eftersom 

sjöjungfrumyten inte enbart består av vita sjöjungfrur (se exempelvis Mami Wata från 

nigeriansk mytologi). 130  För att vidare undersöka havsfolkets feminiserade natur är ett 

alternativ att titta närmare på fiskfolkets ickemänskliga sidor som deras koppling till 

vattenelementet och fiskars symboliska betydelser. En annan aspekt att titta vidare på är 

jämförelsen med representationer av mermannen i populärkulturen gentemot subkulturella 

plattformar som fankonstgenren som den största delen av mitt urval kommer ifrån.  

 

I uppsatsens syfte ställde jag följande frågor: Vilka normer kring kön och sexualitet finns i 

bilder av mermannen? Hur skiljer sig bilden från mermannen med mytbildningen kring 

                                                
129"Svanberg,"Ingvar,"exotifiering,"Nationalencyklopedin,"
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/exotifiering,"Hämtad:"2017P05P18."
130"The"Mythology"Podcast,"Episode$2$Transcript$–$Mermaids,"
http://themythologypodcast.com/transcriptionPmermaids/,"Postad:"2016P06P09,"Hämtad:"
2017P05P20. 
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sjöjungfrun och dess funktion? Och hur förhåller sig de olika mermanrepresentationerna till 

varandra? Jag kom fram till att det finns fler än en typ av mermän i samtida bilder. De olika 

typerna porträtteras annorlunda varandra och går att tolka som representationer för olika ting. 

Representationerna visar på en stor bredd av implicita blickar, antydda sexualiteter och skilda 

förhållningssätt till sjöjungfruns mytbildning. Egenskapsmässigt följer de flesta 

mermankategorierna sjöjungfrulogins definition av sjöjungfrun som vacker, ung och 

intresserad av människor. Den sexualiserade maskuliniteten består till störst del av en dominant 

muskelstyrka vilket skiljer den utseendemässigt från tidigare studiers definition av sjöjungfrun 

men går i samklang med hur mermän tidigare beskrivits. Kategorierna utanför det muskulösa 

idealet porträtteras som farliga och/eller asexuella. Detta visar på en genusnorm styrd av en 

polariserad könsuppdelning i mermanbilderna. Samtliga mermän hade som gemensam nämnare 

att de exotifieras och feminiseras på grund av sin nära koppling till naturen. 

Min uppsats landar i att utifrån ett genusperspektiv verkar inte havsfolket skilja sig från oss 

landkrabbor särskilt mycket. Samma polariserade könsbild verkar figurera i kulturen både ovan 

som under havsytan. Studien är självfallet inte heltäckande för alla representationer av mermän, 

många av dem väntar ännu på att bli upptäckta i det mystiska blå. Förhoppningsvis kan denna 

text vara till hjälp för att avmystifiera de myter som de bär på. 

Tackord 
Tack till min handledare Hillevi Ganetz som gav det utmärkta förslaget att rikta blicken mot 

den manliga versionen av sjöjungfrun och som hjälpt till med att skingra alla fluffiga moln. 

Tack till min magisterkamrat Lina Johansson som hjälpt mig hålla fokus med sin ostoppbara 

disciplin. Tack till mina vänner Sofia Holmdahl, Karolin Edoff och Linn Lybäck som tagit sig 

tiden att läsa och kommentera mitt ältande om fiskfolkets relevans. Ett extra tack till Holmdahl 

som medvetandegjorde sjöjungfruämnets glittrande effekt på mig. 

Referenser 
Ambjörnsson, Fanny, Vad är queer?, Natur och Kultur, Stockholm, 2006. 
 
Andersen, Hans Christian, Den lille havfrue,  
http://www.gratisskole.dk/data/txt/000/txt_029_001_001.pdf, GratisSkole.dk, Utgiven: 1837, 
Hämtad: 2017-05-21. 
 
Anthony, Shira, Mermen of Ea series, Dreamspinner Press, 2013–2015. 
 
Arate, X. The Merman series, Rayte Reign Publishing, 2012–2015. 
 



 

 46 

Barthes, Roland, Mytologier, Arkiv, Lund, 2007. 
 
Bettelheim, Bruno, Sagans förtrollade värld: folksagornas innebörd och betydelse, 
AWE/Geber, Stockholm, 1979. 
 
Briggs, Katharine M., An Encyclopedia of fairies: hobgoblins, brownies, bogies and other 
supernatural creatures [New ed.], Penguin, Harmondsworth, 1977. 
 
Burton, Richard F., The book of the thousand nights and a night – a plain and literal 
translation of the arabian night entertainments, 
https://ebooks.adelaide.edu.au/b/burton/richard/b97b/part97.html, eBooks@Adelaide, The 
University of Adelaide, Uppdaterad: 2016-03-27, Hämtad: 2017-04-10. 
 
Butler, Judith, Genustrubbel: feminism och identitetens subversion, Daidalos, Göteborg, 
2007. 
 
Butler, Judith, ”Performative acts and gender constitution: an essay in phenomenology and 
feminist theatre”, Theatre Journal, Vol. 40, No. 4, The Johns Hopkins University Press, 
Baltimore, 1988. 
 
Cambridge Dictionary, Meaning of “pin-up” in the English Dictionary, 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pin-up, Cambridge University Press, 2017, 
Hämtad: 2017-05-12. 
 
Cixous, Hélène, ”Medusas skratt”, Esseveld, Johanna, Larsson, Lisbeth (red.), 
Kvinnopolitiska nyckeltexter, Studentlitteratur, Lund, 1996. 
 
Connell, R. W, Maskuliniteter, 2. uppl, Daidalos, Göteborg, 2008. 
 
DeviantArt, http://www.deviantart.com, Hämtad: 2017-05-20. 
 
Dinnerstein, Dorothy, The mermaid and the minotaur: sexual arrangements and human 
malaise, 1. ed., Harper & Row, New York, 1976. 
 
Dundes, Lauren, Dundes, Alan, ”The trident and the fork: Disney’s ’The Little Mermaid’ as a 
male construction of an electral fantasy”, Psychoanalytic Studies, Vol. 2, No 2, Taylor & 
Francis Ltd, Berkeley, Westminster, 2000. 
 
Dyer, Richard, ”Don’t Look Now”, Zoot suits and second-hand dresses: an anthology of 
fashion and music, Ed. McRobbie, Angela, Macmillan, Basingstoke, 1989. 
 
Dyer, Richard, Culture of queers, Routledge, Hoboken, 2002. 
 
Dyer, Richard, The matter of images: essays on representations, Routledge, London, 1993. 
 
Ericsson, Christina (red.), Genus i historisk forskning, Studentlitteratur, Lund, 1993. 
 
Frizzoni, Brigitte, ”Adonis revisited: erotic representations of the male body in women's 
crime fiction”, Electronic Journal of Folklore, Vol. 43, FB and Media Group of Estonian 
Literary Museum, 2009. 



 

 47 

 
Ganetz, Hillevi, Talangfabriken: iscensättningar av genus och sexualitet i svensk talang-
reality, Centrum för Genusvetenskap, Uppsala, 2008. 
 
Gill, Rosalind, ”Power and the production of subjects: a genealogy of the new man and the 
new lad”, Masculinity and Men’s Lifestyle Magazines, Blackwell Publishing, Oxford, Malden, 
2003. 
 
Gill, Rosalind, Henwood, Karen, McLean, Carl, ”A genealogical approach to idealised male 
body imagery”, Paragraph, Vol. 26, No. 1, 2, London school of economics, University of 
East Anglia, 2003. 
 
Gill, Rosalind, Henwood, Karen, McLean, Carl, ”Body projects and the regulation of 
normative masculinity”, Body & Society, Vol. 11, No. 1, London, Thousand Oaks, New 
Dehli, 2005. 
 
Gindt, Dirk, ”’Your asshole is hanging outside of your body?’: excess, AIDS, and shame in 
the theatre of Sky Gilbert”, The uses of excess in visual and material culture, 1600–2010, ed. 
Julia Skelly, Burlington & Aldershot, Ashgate, 2014. 
 
Google Sverige, Sökord: merman, https://www.google.se/#q=merman, Hämtad: 2017-03-28. 
 
Halberstam, J., Female masculinity, Duke University Press, Durham, 1998. 
 
Halberstam, J., In a queer time and place: transgender bodies, subcultural lives, New York 
University Press, New York, 2005. 
 
Hall, Stuart (red.), Representation: cultural representations and signifying practices, Sage, 
London, 1997. 
 
Halperin, David, Traub, Valerie, ”Beyond Gay Pride”, Gay shame, Chicago University Press, 
Chicago, 2009. 
 
Haraway, Donna Jeanne, Apor, cyborger och kvinnor: att återuppfinna naturen, Brutus 
Östlings bokförlag Symposion, Eslöv, 2008. 
 
Hayward, Philip, Making a splash: mermaids (and mer-men) in 20th and 21st Century 
Audiovisual Media, Herts John Libbey Publishing Ltd, New Barnet, 2017. 
 
Heilbrun, Carolyn, ”Further notes toward a recognition of androgyny”, Women’s studies, Vol. 
2, Columbia University, 1974. 
 
James, E L., Hofsö, Jimmy (översättning), Femtio nyanser av honom, Norstedts, 2012. 
 
Jepsen, Philip, The origin of mermaids by means of folklore, legends & mythology, 
http://mermaidsofearth.com/on-the-origin-of-mermaids/, 2015, Hämtad: 2017-02-10. 
 
Kristeva, Julia, Powers of horror: an essay on abjection, Columbia University Press, New 
York, 1982. 
 



 

 48 

Li-Vollmer, Meredith, ”LaPointe, gender transgression and villainly in animated film”, 
Popular Communication, Vol. 1(2), Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 2003. 
 
Mallet, David, Aldo Miceli, Mark, Blond Ambition World Tour Live, Dakota North 
Entertainment, 1990. 
 
McTavish, Daniel, Mermen of Lorelei’s lair, Torrid Books, 2013. 
 
Modleski, Tania, Loving with a vengeance: mass-produced fantasies for women, Routledge, 
New York, 1988. 
 
Mulvey, Laura, “Visual pleasure and narrative cinema”, Film theory and criticism: 
introductory readings, 2. pr., New York, 1975. 
 
Relke, Joan, “The archetypical female in mythology and religion: the Anima and the Mother”, 
http://ejop.psychopen.eu/article/view/389/html, Europe’s Journal of Psychology, Vol. 3, No. 
1, University of New England, 2007. 
 
Sandberg, Linn, Getting intimate: a feminist analysis of old age, masculinity & sexuality, 1. 
ed, Diss., Linköpings universitet, 2011. 
 
Solli, Brit, “Queering the cosmology of the vikings: a queer analysis of the cult of Odin and 
‘Holy white stones’”, Journal of Homosexuality, Vol. 54 (1/2), The Haworth press, 2008. 
 
Stacey, Jackie, ”Crossing over with Tilda Swinton – the mistress of ’Flat affect’”, The 
International Journal of Politics, Culture and Society, No. 28, University of Manchester, 
Manchester, 2015. 
 
Stanford, Sheril, ”Tori Amos plays small room to raise big money”, 
http://www.mtv.com/news/569890/tori-amos-plays-small-room-to-raise-big-money/, MTV 
news, Skriven: 1999-06-12, Hämtad: 2017-05-21. 
 
Starlight Productions, Tail of a mermaid & merman season 1, 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-OMin4_48aHhx-CkjeokCzfeh57minfA, 
Uppdaterad: 2017-03-28, Hämtad: 2017-05-21. 
 
Stiller, Ben, Zoolander, Paramount Pictures, 2001. 
 
Svanberg, Ingvar, exotifiering, Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/exotifiering, Hämtad: 2017-05-18. 
 
The Mythology Podcast, Episode 2 transcript – Mermaids, 
http://themythologypodcast.com/transcription-mermaids/, Postad: 2016-06-09, Hämtad: 2017-
05-20. 
 
Wallace, Tiffany, Kidnapped by a Merman, 
https://www.quotev.com/story/3612286/Kidnapped-by-a-Merman, Postad: 2014-12-05, 
Hämtad: 2017-04-10. 
 



 

 49 

Ågren, Linda, Linguistic sexism in mermaid tales - a study of linguistic sexism involving the 
mermaid figure in film, School of education and environment, Kristianstad University, 2013. 
 

Bilder 
Asano-nee, Merman, Rin King of the Oceans, http://asano-nee.deviantart.com/art/Merman-
Rin-King-of-the-Oceans-378905260, Skapad: 2013-06-18, Hämtad: 2017-03-28. 
 
Daekazu Kordek, Daniel, Merman in Blue, http://daekazu.deviantart.com/art/Merman-in-
Blue-511789243, Uppladdad: 2015-02-04, Hämtad: 2017-03-28. 
 
De Leeuw, Emerald, a Merman’s Kiss, http://www.deviantart.com/art/A-Merman-s-Kiss-
31842176, Uppladdad: 2006-04-16, Hämtad: 2017-03-28. 
 
Rackham, Arthur, A Crowned Merman a Sea God Sleeping On a Rocky Shore, 
https://en.wikipedia.org/wiki/Merman, Illustrerad nångång mellan 1920–1939, Hämtad: 2017-
03-28. 
 
Omslagsbild: Jilkén, Olle, 1996. 


